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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται 
από εσάς —τους πολίτες της 
Ευρώπης— που προέρχεστε από τα 
28 κράτη μέλη αυτής της Ένωσης. 
Και τούτο, επειδή εσείς εκλέξατε 
τους 751 βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Χάρη στην ψήφο σας 
οι βουλευτές, έχοντας εσάς στον νου, 
μπορούν να αλλάξουν την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία μέσω των τροπολογιών που 
υποβάλλουν.

Οι εκλεγμένοι από εσάς βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
εμπιστεύθηκαν να αναλάβω την 
προεδρία και να εκπροσωπήσω το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου 
αυτό να αποτελέσει τον πραγματικό 
συνήγορο της θέλησης και των 
φιλοδοξιών των λαών της Ευρώπης. 
Στόχος μου ως πρόεδρος είναι να φέρω 
την Ευρώπη εγγύτερα στους πολίτες.

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω 
ότι το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές 
του θα γίνονται ολοένα και πιο 
αποτελεσματικοί στην προάσπιση 
των αναγκών και των επιδιώξεών σας. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει 
πρακτικά μέτρα, προκειμένου να 
απαντήσει στις ανησυχίες σας σε τομείς 
όπως η απασχόληση και η ανάπτυξη, 
η ασφάλεια, η μετανάστευση και 
η κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ένα 
εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη 
της ευημερίας και της σταθερότητας. Αν 
κοιτάξουμε πίσω, προς τους παππούδες 
μας, θα δούμε πώς μια ενωμένη Ευρώπη 
εκπλήρωσε το όνειρό τους να θέσουν 
τέρμα στον πόλεμο στην Ευρώπη. 
Είδαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να 
γεννιούνται και να μεγαλώνουν σε καιρό 
ειρήνης και σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη 
εξασφάλισε τη συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων χωρών και πληθυσμών της 
οδήγησε σε μία απίστευτη οικονομική 
και πολιτική ανάπτυξη, η οποία 
στηρίζει εκατομμύρια εργαζομένων και 
επιχειρηματιών μέσω της ενιαίας αγοράς, 
καθώς και τα όνειρα των φοιτητών να 
σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Ωστόσο, παρά τις αναμφισβήτητες 
αυτές επιτυχίες, η Ευρώπη δεν έβρισκε 
πάντοτε τη σωστή απάντηση στις 
νέες προκλήσεις, αφήνοντας έτσι τους 
πολίτες να αμφισβητούν την ικανότητα 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να 
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 
συναντούν.

Συνεπώς, πρέπει να λάβουμε μέτρα 
για να βελτιώσουμε την Ένωση, να 
βελτιστοποιήσουμε τη δράση της, 
γνωρίζοντας ότι τώρα, πιο πολύ 
από ποτέ, χρειάζεται να είμαστε 
ενωμένοι, ώστε να προστατεύσουμε 
τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ. 
Διότι, αν είμαστε διαιρεμένοι, δεν 
θα μπορέσουμε να προασπίσουμε 
τα οικονομικά και εμπορικά μας 
συμφέροντα, να κατοχυρώσουμε την 
ασφάλειά μας και να διαφυλάξουμε το 
περιβάλλον.

Είμαστε έτοιμοι για αυτή την πρόκληση 
και εργαζόμαστε σκληρά για να την 
αντιμετωπίσουμε. Οι εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποί σας εργάζονται 
σκληρά για την εξέταση νέας και πιο 
αποτελεσματικής νομοθεσίας, όταν 
αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ασκώντας πίεση στην 
Επιτροπή ώστε να ενεργεί προς το 
συμφέρον των λαών της Ευρώπης.

Αυτό είναι το καθήκον το οποίο 
αναλάβαμε, όταν μας εκλέξατε τον 
Μάιο του 2014, και για το οποίο 
θα κριθούμε στις επερχόμενες 
ευρωεκλογές του 2019.

Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά 
σημαντική, διότι παρέχει την ενέργεια 
για την τροφοδότηση των εργασιών 
μας ως εκλεγμένων αντιπροσώπων. Για 
τον λόγο αυτό, ζητούμε να αφιερώσετε 
την προσοχή σας ως ενημερωμένοι 
ευρωπαίοι πολίτες.

Antonio Tajani 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
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H Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια 
μοναδική οικονομική και πολιτική 
εταιρική σχέση που αποτελείται 
από 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη. 
Δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό 
την προαγωγή της οικονομικής 
συνεργασίας:  η κεντρική ιδέα ήταν 
ότι οι χώρες που συναλλάσσονται 
μεταξύ τους οδηγούνται σε οικονομική 
αλληλεξάρτηση, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται ο κίνδυνος συγκρούσεων 
μεταξύ τους. H ΕΕ λειτουργεί με βάση 
το κράτος δικαίου: κάθε ενέργειά της 
βασίζεται σε συνθήκες που έχουν 
συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη. 

H ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη 
διατήρηση της διαφάνειας και του 
δημοκρατικού χαρακτήρα των 
θεσμικών οργάνων της. Tο Ευρωπαϊκό 
Kοινοβούλιο είναι μια μοναδική 
πολυεθνική κοινοβουλευτική 
συνέλευση που εκλέγεται άμεσα 
από τους πολίτες. Oι 751 βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου 
αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 
500 εκατομμύρια πολίτες από 28 κράτη 
μέλη. Oι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να 
συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία 
με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, 
μπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές, 
να επικοινωνούν με τον βουλευτή 
τους στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, να 
υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό 
Kοινοβούλιο ή να κινούν πρωτοβουλίες 
πολιτών, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετική 
πρόταση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ

Aναφορές στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο υποβάλλονται στην ιστοσελίδα: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00533cec74/Petitions.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00533cec74/Petitions.html


OΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ô

1. Μισός αιώνας ειρήνης, 
σταθερότητας και ευημερίας· 
παράγοντες που έχουν 
βελτιώσει σημαντικά 
το βιοτικό επίπεδο 
εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

4. H καθιέρωση ενός 
ενιαίου νομίσματος —
του ευρώ—, το οποίο 
χρησιμοποιείται στην 
πλειονότητα των κρατών 
μελών της ΕΕ, διευκόλυνε 
περαιτέρω το εμπόριο και 
τα ταξίδια. 

5. Οι αξίες της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι κατοχυρωμένες 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα θεσμικά 
όργανα και οι κυβερνήσεις της ΕΕ 
έχουν δεσμευτεί να τις σέβονται 
κάθε φορά που εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της ΕΕ. 

6. Μια κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφάλειας, η οποία 
επιτρέπει στην ΕΕ να μιλά με μια 
φωνή στις παγκόσμιες υποθέσεις. 
H ΕΕ δρα επίσης με ενιαίο τρόπο 
όταν προσφέρει αναπτυξιακή 
βοήθεια σε χώρες εκτός ΕΕ, 
όταν υποστηρίζει ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά 
τον κόσμο και όταν διαχειρίζεται 
εμπορικές σχέσεις με χώρες 
εκτός ΕΕ.

3. H λεγόμενη «ενιαία 
αγορά» επιτρέπει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
περισσότερων αγαθών, 
υπηρεσιών, χρημάτων και 
ανθρώπων στο εσωτερικό 
της ΕΕ και αντιπροσωπεύει 
τον βασικό μοχλό της 
οικονομίας της. 

2. Χάρη στην κατάργηση των 
συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ, οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν 
ελεύθερα στο μεγαλύτερο μέρος της 
ηπείρου. Επιπλέον, στην Ευρώπη, η 
ζωή και η εργασία στο εξωτερικό έχουν 
διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό.



TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ
Αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών μελών. 
Την Προεδρία του Συμβουλίου μοιράζονται εκ περιτροπής τα 
κράτη μέλη. 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι γενικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ ορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του οποίου διαβουλεύονται 
οι ηγέτες των κρατών μελών και της ΕΕ. Επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται ο πρόεδρός του και μέλη του 
είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ô

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει 
500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο στην εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Μοιράζεται με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
εξουσία για τον προϋπολογισμό και τη νομοθεσία της ΕΕ.



C

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και οργανισμούς περιέχει η ιστοσελίδα: 
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

TΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελέγχει τα οικονομικά της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής, συμβάλλει 
στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της ΕΕ και 
ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η κεντρική τράπεζα για το ευρώ, το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης. 
Βασικό καθήκον της ΕKT είναι η διατήρηση της αγοραστικής 
δύναμης του ευρώ και, κατά συνέπεια, της σταθερότητας των 
τιμών στη ζώνη του ευρώ. 

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Το ανώτατο δικαστήριο για ζητήματα που αφορούν το δίκαιο της 
ΕΕ. Ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ και διασφαλίζει την ομοιόμορφη 
εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την υποβολή 
νομοθετικών προτάσεων και την εκτέλεση της νομοθεσίας της 
ΕΕ, την παρακολούθηση της τήρησης των Συνθηκών και την 
καθημερινή λειτουργία της ΕΕ.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm


TO ΕΥΡΩΠAΪKO KOΙNOBOΥΛΙO, 
OΙ ΕΞOΥΣΙΕΣ KAΙ O ΡOΛOΣ TOΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕK) αποτελεί μοναδικό παράδειγμα ενεργού άσκησης 
πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής δημοκρατίας. Οι εκλεγμένοι βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) συμμετέχουν σε δημόσιες 
κοινοβουλευτικές συνόδους και εργασίες και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Στους βασικούς τομείς της εργασίας τους 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

ΝOMOΙ

Το ΕK αποφασίζει από κοινού με το 
Συμβούλιο της ΕΕ για τους νόμους 
που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή 
των πολιτών της Ένωσης. Oι νόμοι 
αυτοί περιλαμβάνουν ζητήματα όπως 
η ελεύθερη μετακίνηση, η ασφάλεια 
των τροφίμων και η προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και οι 
περισσότεροι τομείς της οικονομίας. 
Tα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν 
δικαίωμα αρνησικυρίας σε τομείς όπως 
η φορολογία, οι εξωτερικές υποθέσεις 
και η άμυνα. Σε ορισμένους τομείς 

απαιτείται από το Συμβούλιο να ζητεί 
τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν από τη λήψη 
μιας απόφασης. Ωστόσο, ακόμη και 
τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν μόνα τους —όπως 
η εκπαίδευση και ο πολιτισμός— 
υπόκεινται συχνά σε μέτρα στήριξης 
της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, 
το οποίο προσφέρει στους νέους 
Ευρωπαίους ευκαιρίες σπουδών, 
εθελοντισμού, κατάρτισης ή απόκτησης 
επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό.

Πάρτε μέρος στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_el.htm

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_el.htm


ΤΟ 2012 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ 
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA)

Στόχος της πολυεθνικής αυτής 
συνθήκης ήταν η καθιέρωση διεθνών 
προτύπων για την επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Ωστόσο, ορισμένες οργανώσεις 
εκπροσώπησης των πολιτών και 
μη κυβερνητικών συμφερόντων 
ισχυρίστηκαν ότι η ACTA θα μπορούσε 
να παραβιάσει μια σειρά θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
ιδιωτικής ζωής.  

Επιπλέον, κατά τις μυστικές 
διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, 
αποκλείστηκαν από τη διαδικασία 
ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες και η κοινή 
γνώμη.  H υπογραφή της συμφωνίας 
από την ΕΕ και από πολλά κράτη μέλη 
της προκάλεσε ευρείες διαμαρτυρίες 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Mετά 
από πιέσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, οι οποίες περιελάμβαναν 
πέντε αναφορές, μία από τις οποίες 
συγκέντρωσε 2,8 εκατομμύρια 
υπογραφές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέτασε προσεκτικά τη συμφωνία και 
τελικά την απέρριψε. 

Με αυτόν τον τρόπο τέθηκε ουσιαστικά 
τέλος στην ACTA, με αποτέλεσμα το 
κείμενο να μην μπορεί πλέον να εγκριθεί 
από κανένα κράτος μέλος της ΕΕ.



100 %

33,9 %

1,6 %

6,1 %

6,4 %

13,1 %

38,9 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι δημοσιονομικές εξουσίες 
είναι το βασικό προνόμιο κάθε 
κοινοβουλίου —όποιος κατανέμει 
τους πόρους έχει και την εξουσία να 
ορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες. Σε 
επίπεδο ΕΕ, η εξουσία αυτή μοιράζεται 
μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου. Τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα εγκρίνουν από κοινού ανά 
επταετία ένα πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, και εξετάζουν λεπτομερώς και 
εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό 
για το επόμενο έτος, καθώς και τις 
δαπάνες του προηγούμενου έτους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στην ιστοσελίδα:
europarl.europa.eu/aboutparliament/el/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html

O ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2014-2020
Ανώτατα όρια δαπανών για 7 έτη (σε ευρώ) 

Ô

Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 
Κοινή γεωργική πολιτική και ανάπτυξη της υπαίθρου 
(373,2 δισ.)

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση 
Έρευνα και τεχνολογία (125,6 δισ.)

Διοίκηση   
(61,6 δισ.)

Η ΕΕ στον κόσμο 
Διεθνείς υποθέσεις (58,7 δισ.)

Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
Εσωτερικές υποθέσεις (15,7 δισ.)

Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
Απασχόληση, εδαφική συνοχή και συνεργασία (325,149 δισ.)

Συνολικές δαπάνες (959,988 δισ.) 
Περιλαμβάνονται 27 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για 
την Κροατία

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/el/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://europarl.europa.eu/aboutparliament/el/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παρακολουθεί την ορθή χρήση των 
πόρων της ΕΕ. Tα αποτελέσματα των 
εκλογών για την ανάδειξη του ΕK 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον ορισμό του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όμως το ΕΚ καλείται επίσης να εκλέξει τον 
πρόεδρο και να εγκρίνει τον διορισμό 
της Επιτροπής (πρόεδρος και Σώμα των 
Επιτρόπων) και μπορεί να την αναγκάσει 
να παραιτηθεί.  Oι επίτροποι καλούνται 
συχνά να εξηγήσουν τις πολιτικές τους 
ενώπιον του Κοινοβουλίου, ενώ ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας εμφανίζονται τακτικά στο 
Κοινοβούλιο, όπου ενημερώνουν 
τους βουλευτές και απαντούν στις 
ερωτήσεις τους. Tην τελευταία διετία, 
το Κοινοβούλιο αύξησε σημαντικά τις 
συζητήσεις που πραγματοποιεί με όλους 
τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων 
για ζητήματα που αφορούν το ευρώ, σε 
μια προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας 
στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται 
οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. 
Εν προκειμένω, το ΕK έχει εξελιχθεί 
σε ένα από τα ελάχιστα θεσμικά 
όργανα που αναπτύσσουν δράση με 
σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας της 
διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσίες και τις διαδικασίες του ΕK στην 
ιστοσελίδα: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/el/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/el/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


TO ΕΥΡΩΠAΪKO KOΙNOBOΥΛΙO 
KAΙ H ΠΡOAΣΠΙΣH THΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙAΣ 
KAΙ THΣ ΔHMOKΡATΙAΣ 

Ως το μοναδικό αιρετό θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει 
με μεγάλη σοβαρότητα τον ρόλο του 
ως θεματοφύλακα των ελευθεριών, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, τόσο εντός όσο και εκτός 
της Ευρώπης.  Πρωταρχικό καθήκον 
των μελών του είναι η εκπροσώπηση 
των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ και η 
προάσπιση των συμφερόντων τους.

H έγκριση του ΕK απαιτείται για τις 
περισσότερες διεθνείς συμφωνίες που 
συνάπτει η ΕΕ, και το Κοινοβούλιο 
συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση 
της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυξη 
και την ανθρωπιστική βοήθεια. Oι 
βουλευτές του ΕK ασκούν ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή στην ευρωπαϊκή 
εξωτερική πολιτική και διατηρούν 
στενές σχέσεις με τους φορείς χάραξης 
πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Oι βουλευτές του ΕK δρουν συχνά ως 
εκλογικοί παρατηρητές σε ολόκληρο 
τον κόσμο, με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν παρατυπιών.  Εξασφαλίζουν 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις εξωτερικές 
οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ και απονέμουν το βραβείο 
Zαχάρωφ για να τιμήσουν πρόσωπα 
ή οργανώσεις που υπερασπίζονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και την ελευθερία της 
έκφρασης και αγωνίζονται εναντίον 
της μισαλλοδοξίας και της καταπίεσης 
σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.  
Στους βραβευθέντες συγκαταλέγονται 
η Μαλάλα Γιουσαφζάι, ο Nέλσον 
Mαντέλα και η Αούνγκ Σαν Σου Κι.  

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο Zαχάρωφ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην ιστοσελίδα:
europarl.europa.eu/sakharov

http://europarl.europa.eu/sakharov




H ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕK ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ (23.1.2017)

Ô

 EPP Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος

 S&D Ομάδα Προοδευτική Συμμαχία 
των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 ECR Ομάδα των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

 ALDE Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων 
και Δημοκρατών για την Ευρώπη

 GUE/NGL Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / 
Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών

 Greens/EFA Ομάδα των Πρασίvωv /
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

 EFDD Ομάδα Ευρώπη της Ελευθερίας και 
της Άμεσης Δημοκρατίας

 ENF Η Ευρώπη των Εθνών 
και της Ελευθερίας

 NI Μη Εγγεγραμμένοι

EVP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Greens/EFA

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Σύνολο  751



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (23.1.2017)

Ô
EVP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Greens/
EFA EFDD ENF NI Σύνολο

Βέλγιο 4 4 4 6 2 1 21

Βουλγαρία 7 4 2 4 17

Τσεχική Δημοκρατία 7 4 2 4 3 1 21

Δανία 1 3 4 3 1 1 13

Γερμανία 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Εσθονία 1 1 3 1 6

Ιρλανδία 4 1 1 1 4 11

Ελλάδα 5 4 1 6 5 21

Ισπανία 17 14 8 11 4 54

Γαλλία 20 13 7 4 6 1 20 3 74

κροατία 5 2 1 2 1 11

Ιταλία 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Κύπρος 1 2 1 2 6

Λετονία 4 1 1 1 1 8

Λιθουανία 3 2 1 3 1 1 11

Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6

Ουγγαρία 12 4 2 3 21

Μάλτα 3 3 6

Κάτω Χώρες 5 3 2 7 3 2 4 26

Αυστρία 5 5 1 3 4 18

Πολωνία 23 5 19 1 2 1 51

Πορτογαλία 8 8 1 4 21

Ρουμανία 12 15 1 3 1 32

Σλοβενία 5 1 1 1 8

Σλοβακία 6 4 3 13

Φινλανδία 3 2 2 4 1 1 13

Σουηδία 4 6 3 1 4 2 20

Ηνωμένο Βασίλειο 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Σύνολο 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ…

Θέλετε να κατανοήσετε πώς δημιουργούνται οι νομοθετικές πράξεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θα θέλατε να μάθετε πού λαμβάνουν οι 
βουλευτές τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει πολλές διαδραστικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες και 
το Στρασβούργο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κατανοήσουν 
καλύτερα τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου, της ιστορίας του και του συνολικού ευρωπαϊκού 
πλαισίου. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις επισκέψεις αυτές βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.europa.eu/visiting/el/)

STATION EUROPE (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Ελάτε να θαυμάσετε τη διαδραστική τρισδιάστατη μακέτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
να ενημερωθείτε για την ιστορία του, τα κτήριά του, τους διακεκριμένους επισκέπτες του, καθώς 
και για τις διάφορες δραστηριότητες που προσφέρονται στους επισκέπτες. Το Station Europe 
είναι το σημείο αφετηρίας της επίσκεψής σας στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

PARLAMENTARIUM (BΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Μάθετε περισσότερα για την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τον αντίκτυπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή μας ζωή, χάρη σε μια διαδραστική και διασκεδαστική 
τεχνολογία! Το κέντρο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ανοικτό και τις επτά 
ημέρες της εβδομάδας, χωρίς προηγούμενη κράτηση.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Είσαι μεταξύ 14 και 18 ετών; Μπορείς να υποδυθείς τον ρόλο ενός ευρωβουλευτή για ορισμένες 
ώρες και να ανακαλύψεις, με παιγνιώδη και καινοτόμο τρόπο, τη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν κράτησης, 
ομάδα 16 έως 32 μαθητές, δραστηριότητα διάρκειας δυόμιση ωρών).

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΒΕΥΞΕΛΛΕΣ)
Ελάτε να ταξιδέψετε στην ιστορία της Ευρώπης και βάλτε σε λειτουργία τη φαντασία σας για 
να οραματιστείτε το μέλλον της. Ανάμεσα στα στοιχεία που αναδεικνύουν το μουσείο αυτό σε 
μοναδική εμπειρία, θα βρείτε εκθέσεις, ξεναγήσεις με τη χρήση πολυμέσων, παιδαγωγικό υλικό, 
εργαστήρια και σεμινάρια για διάφορα θέματα. Έναρξη λειτουργίας τον Μάιο του 2017.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/el/


ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Στην Esplanade διοργανώνονται κάθε χρόνο πάνω από 40 δημόσιες εκδηλώσεις από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και από άλλους φορείς. Μην ξεχάσετε να συμβουλευθείτε το πρόγραμμα ή να 
σταματήσετε για λίγο να ξεκουραστείτε, να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική ή να νιώσετε τη ατμόσφαιρα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ & ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ)
Ανακαλύψτε το ημικύκλιο των Βρυξελλών χάρη σε έναν οδηγό πολυμέσων που διατίθεται στις 24 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, χωρίς προηγούμενη κράτηση.
Έχετε την περιέργεια να δείτε πώς διεξάγονται οι συζητήσεις; Παρακολουθήστε μια συνεδρίαση της 
ολομέλειας στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες από τα θεωρεία των επισκεπτών, χωρίς προηγούμενη 
κράτηση, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ & ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ)
Κλείστε μια επίσκεψη για την ομάδα σας (τουλάχιστον 10 άτομα, από Δευτέρα έως Παρασκευή) 
και παρακολουθήστε από ειδικό ομιλητή μια πολύ διαφωτιστική παρουσίαση για τον ρόλο και τις 
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Η διαδρομή περιλαμβάνει και επίσκεψη στο ημικύκλιο στις 
Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA (ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ)
Οι μαθητές σας είναι ηλικίας 16 έως 18 ετών και προέρχονται από ένα από τα 28 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το Κοινοβούλιο τους προσκαλεί να καθίσουν αναπαυτικά σε ένα από τα έδρανα 
του ημικυκλίου του Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσουν, να διαπραγματευτούν, να εγκρίνουν 
ψηφίσματα και να ανακαλύψουν, σε ένα δυναμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Παρακολουθήσετε ενημερωτικές συνεδριάσεις, εκθέσεις ή συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά 
ζητήματα, οι οποίες διοργανώνονται από τα Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλα τα κράτη μέλη:

ΑΘΗΝΑ
Λεωφ. Αμαλίας 8
105 57 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Τηλ. +30 2103271011
epathinai@ep.europa.eu
http://www.europarl.gr/

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Βύρωνος 30
1096 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Τηλ. +357 22870500
epnicosia@ep.europa.eu
http://www.europarl.cy/

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE
visit@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/el/

mailto:epathinai@ep.europa.eu
http://www.europarl.gr/
mailto:epnicosia@ep.europa.eu
http://www.europarl.cy/
mailto:visit@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/el/


… Ή ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ 
ΜΑΖΙ ΤΟΥ!

ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ:
Εδώ μπορείς να παρακολουθήσεις σε ζωντανή μετάδοση τις συζητήσεις της 
ολομέλειας, να βρεις τα στοιχεία επαφής των βουλευτών του ΕK στη χώρα σου και 
φυσικά πληθώρα πληροφοριών που καλύπτουν από τα τελευταία νέα έως μελέτες 
και εκθέσεις για ειδικά θέματα: europarl.europa.eu

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ 
ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ:
facebook.com/europeanparliament

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER:
twitter.com/europarl_el

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕK ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ:
epnewshub.eu

http://www.europarl.europa.eu
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