
Σχέδιο νόμου για την ρύθμιση της χρήσης κρυπτονο-
μισμάτων θα τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Οι νέοι 
κανόνες αναμένεται να καλύπτουν τα χαρτοφυλά-

κια κρυπτονομισμάτων εκτός ΕΕ, την υποστήριξη της καινοτομίας και τη 
μείωση των ρίσκων, αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
των κρυπτονομισμάτων. Δευτέρα 14 Μαρτίου 
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την εβδομάδα που πέρασε
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας 2022: Μισθολογικό 
χάσμα και γυναίκες της 
Ουκρανίας στην ατζέντα
Η τηλεργασία, η ισότητα των φύλων, η 
ψυχική υγεία και η μη αμειβόμενη εργα-
σία φροντίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο 
των τιμητικών εκδηλώσεων του ΕΚ για 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 
8 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της συνό-
δου της ολομέλειας, η Ουκρανή, πρό-
σφατα εκτοπισμένη, συγγραφέας 
Oksana Zabuzhko υπογράμμισε τον 
θαυμασμό της για τις Ουκρανές «που 
αγωνίζονται μαζί με τους άνδρες μας, 
διαχειρίζονται τη διανομή των προμη-
θειών στις πολιορκημένες πόλεις μας 
και γεννούν στα καταφύγια, με γιατρούς 
να τις συμβουλεύουν μέσω διαδικτύ-
ου». Στο δημοσιογραφικό σεμινάριο του 
ΕΚ με θέμα «Ισότητα των φύλων: Τα 
επόμενα βήματα στο νομοθετικό έργο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», με τη 
συμμετοχή της προέδρου του ΕΚ 
Roberta Metsola και του προέδρου της 
επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
(FEMM) Robert Biedron, συζητήθηκε το 
μισθολογικό χάσμα και η ευρωπαϊκή 
οδηγία για την ισότητα στις αμοιβές. 
Παράλληλα, με ανακοίνωσή της, η 
FEMM χαιρέτισε την πρόταση Oδηγίας 
της Επιτροπής για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών, που περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υιοθέτη-
ση κοινού ορισμού για τον βιασμό 
βασισμένου στην έλλειψη συναίνεσης, 
και την ποινικοποίηση των σχετικών 
κυβερνοεγκλημάτων, απαντώντας στο 
πάγιο αίτημα του ΕΚ για ισχυρότερη 
νομοθεσία. Και σε αυτή τη δράση, δεν 
θα μπορούσε να μην προστεθεί η διά-
σταση της Ουκρανίας, με εκτενείς ανα-
φορές στον πόλεμο, και τη διαδικτυακή 
ζωντανή συμμετοχή των Ουκρανών 
βουλευτριών Ivanna Klympush- 
Tsintsadze, Maria Mezentseva και 
Inna Sovsun, οι οποίες σχολίασαν ότι 
δεν πρόκειται να παραιτηθούν, αλλά θα 
συνεχίσουν να αγωνίζονται για την 
υπεράσπιση της πατρίδας τους.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Γυναίκες μετά την πανδημία: προκλήσεις και νομοθεσία: 
Συντονιστείτε σήμερα!
Διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας διοργανώνει το Γρα-
φείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σήμερα Παρασκευή 11 Μαρ-
τίου στις 18:00. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση εφ' όλης της ύλης με θέμα «Γυναίκες 
μετά την πανδημία: οι κυριότερες εξελίξεις, προκλήσεις και νομοθεσία». 
Συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του ΕΚ, 
Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του ΕΚ για την Ισότητα των Φύλων και τη 
Διαφορετικότητα και Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μέλος της επιτροπής Δικαιω-
μάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.  Θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο 
μήνυμα από την ευρωβουλευτή και αν.μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Έλενα Κουντουρά.Τη συζήτηση θα συντονίσει η 
δημοσιογράφος Νίκη Παπάζογλου. Θα προηγηθούν παράλληλες συναντήσεις 
εκπροσώπων ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, φοιτητών, μαθητών, πολιτών και εθελοντών της 
πρωτοβουλίας Μαζί.eu. Η συζήτηση θα μεταδίδεται από τα κοινωνικά δίκτυα του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα (εδώ και εδώ). Παρασκευή 11 Μαρτίου, 18:00 έως 20:00.
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Οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής αντικείμενο
συζήτησης στις επιτροπές του ΕΚ
Οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα απασχολήσουν διάφορες 
επιτροπές του ΕΚ, στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής τους, συμπεριλαμβανομένης 
της διατλαντικής συνεργασίας, των μεταφορών, της αλιείας, του πολιτισμού, 
των ξένων παρεμβάσεων, των δικαιωμάτων των παιδιών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα 
συζητήσει με τον επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton σχετικά με αποτελε-
σματικούς τρόπους αντιμετώπισης της προπαγάνδας σε διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τον ρόλο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Δευτέρα 14 Μαρτίου έως Πέμπτη 17 
Μαρτίου

Ισότητα φύλων: αντιπροσώπευση
στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών
και μισθολογική ανισότητα στο
στόχαστρο 

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει σχετικά με τις επίμονες προκλή-
σεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, με τον πρόεδρο και μέλη της τριμερούς προεδρίας 
της χώρας, Milorad Dodik, Šefik Džaferović και Željko Komšić, καθώς και με τον 
εκπρόσωπο του Κοινoβουλίου της χώρας Dragan Čović. Υπενθυμίζεται ότι σε έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, 
η οποία εγκρίθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ να 
επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις στον Milorad Dodik και τους συμμάχους του για τις 
διεφθαρμένες δραστηριότητές τους, τη συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση της Βοσνί-
ας και Ερζεγοβίνης, και την υπονόμευση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότη-
τάς της. Τρίτη 15 Μαρτίου

Συζητήσεις για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Ευρωβουλευτές και μέλη εθνικών κοινοβουλίων από κράτη μέλη, υποψήφια μέλη και 
παρατηρήτριες χώρες θα βρεθούν για να συζητήσουν ζητήματα οικονομίας, προϋ-
πολογισμού, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Η διάσκεψη θα επικεντρωθεί 
στον αντίκτυπο του COVID-19 και ιδιαίτερα στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης, καθώς και στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης και στους νέους ίδιους πόρους της ΕΕ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί webinar 
για δημοσιογράφους την Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 15.30 ώρα Ελλάδας με τη συμμετο-
χή των τριών εισηγητών του ΕΚ για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Siegfried Muresan, Eider Gardiazabal Rubial και Dragos Pislaru. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 
Μαρτίου

Κοινοβουλευτική εβδομάδα: διάσκεψη για τον
οικονομικό συντονισμό της ΕΕ 

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και η επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα συζητήσουν σχετικά με την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συμπεριληφθούν ορισμένοι τομείς υγραερίου και πυρηνικών στην
Eυρωπαϊκή Tαξινόμηση, το σύστημα ταξινόμησης για τη διοχέτευση των επενδύσεων 
σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Το Κοινοβούλιο έχει στη 
διάθεσή του τέσσερεις μήνες για να αποφασίσει εάν θα ασκήσει βέτο. Τρίτη 15 Μαρτίου

Υγραέρια και πυρηνικά στο σύστημα Ευρωπαϊκής
Ταξινόμησης; 

Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για τη σύνοδο της ολομέλειας στις 23 και 
24 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, όπου οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου σχετικά με την επίθεση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, και τις προτεραιότητες της Συνόδου Κορυφής στις 24 και 
25 Μαρτίου. Τη συζήτηση στην ολομέλεια θα απασχολήσουν οι πιθανές κινήσεις της ΕΕ 
για να αποκτήσει πιο προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια και πώς θα διασφα-
λιστεί η επισιτιστική ασφάλεια εντός και εκτός της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν 
επίσης για την επέκταση του καθεστώτος ελεύθερης περιαγωγής για κινητά τηλέφω-
να, καθώς και για την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 150 εκατ. ευρώ στη 
Μολδαβία. 

Προετοιμασίες για την επόμενη ολομέλεια: ρωσική
επίθεση στην Ουκρανία, προσιτή και βιώσιμη ενέργεια
για την ΕΕ και επισιτιστική ασφάλεια

Highlight

Ουκρανία: Αλληλεγγύη, ασφάλεια και μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης ζητά το Κοινοβούλιο
Ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριάρχησε στην ολομέλεια του ΕΚ την εβδομάδα που 
πέρασε. Σε συζήτηση για τον ρόλο της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο την 
Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ, τη μείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης και περισσότερη αλληλεγγύη με την Ουκρανία, ενώ 
εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις άκαρπες έως τώρα προσπάθειες της ΕΕ να 
ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες. Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola δήλωσε: 
«Είναι καιρός να λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια 
όλων των Ευρωπαίων, να οικοδομήσουμε μια πραγματική Ένωση Ασφάλειας και 
Άμυνας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το Κρεμλίνο», ενώ η πρωθυπουρ-
γός της Εσθονίας Kaja Kallas τόνισε πως η αναγνώριση της προοπτικής της ένταξης  
της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ένωσης, αλλά αποτελεί 
και ηθικό μας καθήκον, καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για ολόκληρη την Ευρώπη. 
«Τα λόγια μας θα αποκτήσουν νόημα μόνο εάν αναλάβουμε συντονισμένη δράση, 
είμαστε πιο ενωμένοι και έτοιμοι να κάνουμε τις αναπόφευκτες θυσίες που θα 
απαιτήσει κάθε είδους διαρθρωτική αλλαγή», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Εξωτε-
ρικής Πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell. Το ίδιο απόγευμα, ύστερα από κάλεσμα της 
προέδρου Metsola, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης συγκέντρωση συμπα-
ράστασης στο αίθριο του Κοινοβουλίου. Την Τρίτη, σε συζήτηση με την επίτροπο 
Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson, οι ευρωβουλευτές χαιρέτησαν την άμεση 
αντίδραση της ΕΕ στο προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία, την οποία μέχρι στιγμής 
έχουν εγκαταλείψει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άμαχοι, επαίνεσαν τα κράτη υπο-
δοχής για την αφοσίωσή τους μέχρι στιγμής, ωστόσο προειδοποίησαν ότι οι μακρο-
πρόθεσμες συνέπειες στην ανθρωπιστική κατάσταση θα είναι δραματικές και θα 
χρειαστεί διαρκής αλληλεγγύη από ολόκληρη την Ένωση. Η Ylva Johansson, τονί-
ζοντας τη μεγάλη πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη που έχουν κοινά σύνορα με την 
Ουκρανία (Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Ρουμανία) καθώς και στη Μολδαβία, 
αναφέρθηκε στην ομόφωνη ενεργοποίηση από το Συμβούλιο του μηχανισμού προ-
σωρινής προστασίας και την ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 500 εκ. ευρώ που έχει 
αποφασιστεί. Στην άτυπη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη στις 
Βερσαλλίες της Γαλλίας, η πρόεδρος του ΕΚ σχολίασε πως οι πράξεις του Putin και 
του Lukashenko στην Ουκρανία συνιστούν εγκλήματα πολέμου. 

Το ΕΚ επεξεργάζεται σχέδιο
νόμου για τη ρύθμιση των
κρυπτονομισμάτων 

«Οικονομία της ευημερίας» για 
το περιβάλλον έως το 2030  
Με την προστασία του περιβάλλοντος να 
αποτελεί σταθερή νομοθετική προτε-
ραιότητα για την ΕΕ, οι στόχοι για το 
2030, όπως αποτυπώνονται στο όγδοο 
γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης, 
φιλοδοξούν να οδηγήσουν την Ευρώπη 
σε μια κλιματικά ουδέτερη, καθαρή, κυκλι-
κή οικονομία της ευημερίας. Η ολομέλεια 
του ΕΚ ενέκρινε τη συμφωνία που είχε 
επιτευχθεί τον Δεκέμβριο του 2021 για την 
περιβαλλοντική πολιτική και την ευθυ-
γράμμισή της με την Πράσινη Συμφωνία, 
με στόχους όπως ο μετριασμός της κλιμα-
τικής αλλαγής για την επίτευξη του 
στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030, η προ-
σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η 
προώθηση μιας οικονομίας της ευη-
μερίας που θα επιστρέφει στον πλανήτη 
περισσότερα από όσα παίρνει, η επιδίω-
ξη μηδενικής ρύπανσης, μεταξύ άλλων 
και σε σχέση με τις επιβλαβείς χημικές 
ουσίες, η προστασία, διατήρηση και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
η σημαντική μείωση των κύριων 
περιβαλλοντικών πιέσεων που σχετί-
ζονται με το αποτύπωμα υλικών και 
κατανάλωσης της ΕΕ. Στη συμφωνία 
περιλαμβάνεται ένας νέος μηχανισμός 
για την παρακολούθηση της προόδου 
των κρατών μελών,  ενώ εάν από την 
ενδιάμεση επανεξέταση της προόδου 
(έως τις 31 Μαρτίου 2024) προκύψει ότι 
πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια 
για την επίτευξη των στόχων προτεραιό-
τητας έως το 2030, η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει νομοθετική πρόταση με 
πρόσθετες πρωτοβουλίες.

Εξωτερικές παρεμβάσεις και 
παραπληροφόρηση: 
ισχυρότερη άμυνα ζητούν οι 
ευρωβουλευτές 
«Ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία, οι πλατφόρμες του διαδικτύου 
και οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει 
να αναλάβουν δράση αναστέλλοντας τη 
λειτουργία λογαριασμών που αρνούνται, 
δικαιολογούν ή επαινούν την επίθεση, τα 
εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας» δήλωσε η 
Sandra Kalniete, εισηγήτρια της έκθε-
σης που παρουσίασε στο ΕΚ η ειδική 
επιτροπή για τις Εξωτερικές Παρεμβά-
σεις και την Παραπληροφόρηση. Στην 
έκθεση, που εγκρίθηκε από την ολομέ-
λεια, αναφέρεται ότι οι πολίτες και οι 
κυβερνήσεις της ΕΕ δεν έχουν πλήρη 
συναίσθηση της απειλής που συνι-
στούν οι εξωτερικές παρεμβάσεις και 
η χειραγώγηση της ενημέρωσης, πίσω 
από τις οποίες κρύβονται κατά βάση η 
Ρωσία και η Κίνα, ενώ η κατάσταση 
επιδεινώνεται από τα κενά στη νομο-
θεσία και τον ελλιπή συντονισμό των 
κρατών-μελών. Κακόβουλοι παράγοντες 
μπορούν άφοβα να επηρεάζουν τα αποτε-
λέσματα εκλογών, να πραγματοποιούν 
κυβερνοεπιθέσεις, να επιστρατεύουν 
πρώην πολιτικούς μεγάλου κύρους και να 
σπέρνουν τη διχόνοια στον δημόσιο 
διάλογο. Το ΕΚ καλεί την ΕΕ να θεσπίσει 
κοινή στρατηγική αντιμετώπισης, η 
οποία μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει την 
επιβολή ειδικών κυρώσεων, τη χρηματο-
δότηση ανεξάρτητων και πλουραλιστικών 
ΜΜΕ, ενώ πρέπει να αποσαφηνιστούν 
οι σχέσεις ορισμένων ευρωπαϊκών 
κομμάτων με χώρες όπως η Ρωσία, 
να βελτιωθεί επειγόντως η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και να τεθεί εκτός 
νόμου η χρήση λογισμικού κατασκο-
πείας, όπως το Pegasus.

Κλείνει η πόρτα για τα «χρυσά 
διαβατήρια» στην ΕΕ 
Απαράδεκτα από δεοντολογική, νομική 
και οικονομική άποψη χαρακτηρίζουν τα 
«χρυσά διαβατήρια» οι ευρωβουλευ-
τές, τονίζοντας ότι φέρουν κινδύνους 
για την ασφάλεια των πολιτών. Σύμ-
φωνα με έκθεση νομοθετικής πρωτο-
βουλίας που ενέκρινε το ΕΚ, η ιθαγένεια, 
που προσφέρουν κράτη-μέλη έναντι 
οικονομικών ανταλλαγμάτων, «δεν προο-
ριζόταν για εμπόρευμα», ενώ υπονομεύε-
ται η ίδια η ουσία της με αυτό τον τρόπο. 
Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις «χρυσές 
βίζες» ,οι ευρωβουλευτές κρίνουν ότι 
δεν κρύβουν τους ίδιους κινδύνους, 
ωστόσο ζητούν ενιαίους κανόνες στην 
ΕΕ για να παταχθούν η διαφθορά και το 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ειδική 
εισφορά που θα εισπράττεται υπέρ της 
ΕΕ. Παράλληλα, ζητούν να υποβάλλονται 
σε αυστηρούς ελέγχους οι αιτούντες 
και να γίνεται διασταύρωση των στοιχεί-
ων τους στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Το 
ΕΚ χαιρετίζει την πρόθεση των κρα-
τών-μελών να διακόψουν την 
πώληση των προγραμμάτων σε 
Ρώσους ολιγάρχες που διατηρούν 
δεσμούς με την κυβέρνηση, ενώ ζητά να 
επανεξεταστούν οι σχετικές αιτήσεις που 
έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια. Η 
εισηγήτρια της έκθεσης Sophia in ‘t Veld 
σχολίασε σχετικά: «Τα προγράμματα 
αυτά χρησιμεύουν μόνο ως ‘κερκόπορτα’ 
για ύποπτα άτομα που δεν θα μπορούσαν 
να μπουν στην ΕΕ φανερά. Είναι καιρός 
να κλείσουμε αυτή την πόρτα, έτσι 
ώστε οι Ρώσοι ολιγάρχες και άλλα 
άτομα με ‘βρώμικα’ χρήματα να 
μένουν έξω από την ΕΕ. Ορισμένες 
κυβερνήσεις κρατών μελών αρνούνται 
εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα, ισχυριζόμενες ότι το θέμα δεν 
αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕ. Δεδομένων 
των όσων συμβαίνουν σήμερα, δεν μπο-
ρούν πλέον να υπεκφεύγουν». 

Τέλος στον ρατσισμό σε ΜΜΕ, 
παιδεία, αθλητισμό
Φρένο στον ρατσισμό που προωθείται 
από τα ΜΜΕ επιχειρούν να βάλουν οι 
ευρωβουλευτές με ψήφισμα που εγκρί-
θηκε στην ολομέλεια. Το ΕΚ καλεί τα ΜΜΕ 
να σταματήσουν να διαδίδουν αφηγήματα 
που στιγματίζουν συγκεκριμένες ομάδες, 
όπως πχ όσα φωτογραφίζουν τους μετα-
νάστες ως πηγή οικονομικών και κοινωνι-
κών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
προτείνουν να σταματήσει η ευρωπαϊ-
κή και η κρατική χρηματοδότηση για 
τα μέσα ενημέρωσης που προωθούν, 
σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τη 
ρητορική μίσους και την ξενοφοβία, 
αλλά και να δοθεί σε όλες τις εθνικές 
ραδιοτηλεοπτικές ρυθμιστικές αρχές η 
δυνατότητα να επιβάλλουν ποινές στα 
προγράμματα που προωθούν ρατσιστικό 
περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά στην εκπαί-
δευση, οι ευρωβουλευτές ζητούν να 
αναθεωρηθούν τα σχολικά προγράμ-
ματα με τρόπο που να εξαλείφει τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
που οδηγούν σε διακρίσεις, και να 
εισαχθεί η ιστορία ευρωπαϊκών μειονοτή-
των αλλά και εργογραφία συγγραφέων 
και επιστημόνων με διαφορετικό φυλετι-
κό και εθνοτικό υπόβαθρο. Τέλος, το ΕΚ 
επιμένει σε μια προσέγγιση «μηδενικής 
ανοχής» σε ρατσιστικά στερεότυπα, 
ρητορική μίσους και βία στον χώρο 
του αθλητισμού. 

Ευρωβουλευτές κατά 
Επιτροπής: εφαρμόστε άμεσα 
τον κανονισμό για την 
αιρεσιμότητα του 
προϋπολογισμού 
Τη δυσαρέσκειά τους με την καθυστέρη-
ση της Επιτροπής να εφαρμόσει τον κανο-
νισμό για την αιρεσιμότητα του προϋπο-
λογισμού εκφράζουν οι ευρωβουλευτές. 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από την ολο-
μέλεια, χαιρέτισαν την πρόσφατη απόφα-
ση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να 
απορρίψει τις προσφυγές της Ουγγαρίας 
και της Πολωνίας κατά του κανονισμού 
για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου, 
καθώς και την απόφαση του Δικαστηρίου 
ότι ο κανονισμός συνάδει με το Ευρω-
παϊκό Δίκαιο και τις αρμοδιότητες της ΕΕ 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, αν και ο κανονισμός τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, μέχρι 
στιγμής η Επιτροπή δεν τον έχει εφαρ-
μόσει, και οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι 
«είναι καιρός η Επιτροπή να εκπληρώσει 
τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακας των 
Ευρωπαϊκών Συνθηκών και να αντιδράσει 
κατά των συνεχιζόμενων παραβιάσεων 
των αρχών του κράτους δικαίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ». Υπογραμμίζουν, δε, ότι η αδράνεια 
απέναντι σε ολιγαρχικές δομές απο-
δυναμώνει ολόκληρη την Ένωση, και 
ότι παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής 
να κερδίσει χρόνο, ο κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμοστεί «ανεξάρτητα από 
τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα των 
κρατών μελών». 

Μπαταρίες: απαραίτητες, αλλά 
πρέπει να είναι βιώσιμες 
Με σχέδιο νομοθεσίας που εγκρίθηκε 
στην ολομέλεια, το ΕΚ ζητά οι μπαταρίες, 
αντικείμενα απαραίτητα για τη χρήση 
πλήθους συσκευών, να είναι πιο 
βιώσιμες και να αντικαθίστανται 
ευκολότερα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών των κινητών τηλεφώνων. Το 
σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρότερες 
προδιαγραφές για τη βιωσιμότητα, 
τις επιδόσεις και τη σήμανση των 
μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης μιας νέας κατηγορίας «μπα-
ταριών για τα ελαφρά μέσα μεταφο-
ράς», όπως τα ηλεκτρικά πατίνια και 
ποδήλατα, καθώς και κανόνες για την 
επισήμανση του αποτυπώματος άνθρακα 
κάθε μπαταρίας. Έως το 2024, οι φορη-
τές μπαταρίες συσκευών, όπως οι 
μπαταρίες έξυπνων κινητών τηλεφώ-
νων και οι μπαταρίες ελαφρών 
μέσων μεταφοράς πρέπει να σχεδιά-
ζονται με τέτοιο τρόπο ώστε κατανα-
λωτές και ανεξάρτητοι επαγγελματί-
ες να μπορούν εύκολα και με ασφά-
λεια να τις αφαιρούν οι ίδιοι. Υπενθυ-
μίζεται ότι το Δεκέμβριο του 2020 η 
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού 
για τις μπαταρίες και τα απόβλητά τους. Η 
πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην 
προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και 
στη μείωση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων των μπαταριών 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους. Η πρωτοβουλία συνδέεται στενά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
και τη νέα βιομηχανική στρατηγική.

Pegasus, COVID, 
παραπληροφόρηση: τρεις νέες 
ειδικές επιτροπές
Τρεις νέες ειδικές επιτροπές εγκρίθηκαν 
από την ολομέλεια του ΕΚ. Η 38μελής 
«εξεταστική επιτροπή για τη διερεύ-
νηση της χρήσης του λογισμικού 
Pegasus και αντίστοιχου κατασκο-
πευτικού λογισμικού παρακολούθη-
σης» θα διερευνήσει τις καταγγελίες περί 
παραβίασης του δικαίου της ΕΕ κατά τη 
χρήση του λογισμικού παρακολούθησης, 
μεταξύ άλλων, από την Ουγγαρία και την 
Πολωνία. Η «ειδική επιτροπή για τις 
εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της παραπληροφόρη-
σης (INGE 2), σε όλες τις δημοκρατι-
κές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης», θα στηριχθεί στο έργο της 
ομώνυμης προκατόχου της, η θητεία της 
οποίας λήγει στις 23 Μαρτίου. Η νέα 
επιτροπή (με 33 μέλη) θα εξετάσει την 
υφιστάμενη και την αναμενόμενη 
νομοθεσία της ΕΕ σε διάφορους 
τομείς όσον αφορά τα κενά που θα 
μπορούσαν να εκμεταλλευτούν 
τρίτες χώρες για κακόβουλους σκο-
πούς. Η 38μελής ειδική επιτροπή με θέμα 
«πανδημία COVID-19: άντληση διδαγ-
μάτων και συστάσεις για το μέλλον» 
θα εξετάσει την ευρωπαϊκή αντίδραση 
στην πανδημία στους τομείς της υγείας, 
της δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της οικονομίας και της 
κοινωνίας, καθώς και των παγκόσμιων 
σχέσεων της ΕΕ. Κάθε νέα επιτροπή θα 
έχει στη διάθεσή της δώδεκα μήνες 
για να συντάξει την έκθεση με τις συστά-
σεις της.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών και Νομι-
κών Θεμάτων αναμένεται να ψηφίσουν την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων με τις ευρωπαϊκές κυβερ-

νήσεις, για ένα ευρωπαϊκό νομοσχέδιο που θα αυξήσει την αντιπροσώπευση των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, 
τουλάχιστον στο 40%. Οι επιτροπές Απασχόλησης και Δικαιωμάτων των Γυναικών 
θα ψηφίσουν σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της μισθολογικής ανισότητας, 
μέσα από δεσμευτικούς κανόνες διαφάνειας. Η έλλειψη διαφάνειας έχει εντοπιστεί 
ότι παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια στην αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος. Τετάρτη 16 Μαρτίου και Πέμπτη 17 Μαρτίου

Μέλλον της Ευρώπης: δεύτερο
«πακέτο» συστάσεων πολιτών στην
ολομέλεια της Διάσκεψης
Παρακολουθήστε την ολομέλεια της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης στο Στρασβούργο, όπου 
θα συζητηθούν οι συστάσεις των Ομάδων Πολιτών 
που ασχολήθηκαν με τη θεματική «Η θέση της ΕΕ 

στον κόσμο, μετανάστευση» (όπου θα πάρουν το λόγο και μέλη της 30μελούς αντι-
προσωπείας απ΄την Ουκρανία που θα παραβρεθούν στη Διάσκεψη) και «Οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη, εργασία, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός και ψηφιακός μετα-
σχηματισμός» καθώς και οι συστάσεις των Εθνικών Ομάδων Πολιτών. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις συζητήσεις εδώ και να δείτε την ημερήσια διάτα-
ξη της ολομέλειας εδώ. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Μαρτίου 
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