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Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 7 και 8 Μαΐου: Σας περιμένουμε στην Ελευσίνα και το Ζάππειο!
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η 2023 Ελευ-
σίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης συνδιοργανώνουν στην Ελευσίνα σειρά εκδηλώσεων στις 7 Μαΐου με 
επίκεντρο τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στην Ευρώπη του σήμερα. Κάντε την εγγραφή σας και επωφεληθείτε από 
τους δωρεάν παρεχόμενους τρόπους μετακίνησης από και προς Αθήνα: https://form.jotform.com/221224199191353 

Μαζί μας θα είναι, μεταξύ άλλων, η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή και ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο σκη-
νοθέτης και Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής, 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Μιχαήλ Μαρμα-
ρινός, ο αρχιτέκτονας  Θωμάς Δοξιάδης, ο Βασίλης Καραμιτσάνης (πρόεδρος του Animasyros), η ηθοποίος Ρούλα 
Πατεράκη, o Μενέλαος Καρμαγγιώλης (σκηνοθέτης, παραγωγός, σερναριογράφος) αλλά και ...  η Παιδική Πινακοθή-
κη Ελλάδας, το εργαστήριο “Print your City” και η ταινία Μεγάλη Απόδραση (Great Freedom), υποψήφια για βραβείο 
Κοινού LUX 2022.

Στις 8 Μαΐου η σκυτάλη περνάει στο Ζάππειο Μέγαρο όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση  με θέμα την απασχόληση 
και την επιχειρηματικότητα. Πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς θα παρέχουν πληροφο-
ρίες σχετικά με ευκαιρίες σπουδών, εργασίας, εθελοντισμού και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Επίσης θα παρουσιαστούν 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και συζητήσεις με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη.  

Μάθετε τα πάντα και ελάτε προετοιμασμένοι εδώ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Ελευσίνα εδώ
Εγγραφή και πληροφόρηση για δωρεάν τρόπους μετακίνησης προς και από την Ελευσίνα
Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ζάππειο
2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Animasyros
Βραβείο Κοινού Lux

9 Μαΐου, η Ευρώπη γιορτάζει
Ήταν 9 Μαΐου 1950, πέντε χρόνια από τη στιγμή που τα όπλα είχαν σιγήσει στην Ευρώπη στον πιο καταστροφικό πόλε-
μο που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα, όταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε την από κοινού 
διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα που θα καθιστούσε έναν νέο πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας «όχι 
μόνον αδιανόητο αλλά και υλικά αδύνατο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η πρόταση, γνωστή ως Διακήρυξη Σουμάν, 
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο, πάνω στον οποίο δομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Με τον πό-
λεμο στην Ευρώπη η ΕΕ «επέδειξε στον κόσμο πρωτοφανή αποφασιστικότητα, αλληλεγγύη και ενότητα. Γνωρίζουμε τις 
απειλές που αντιμετωπίζουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενάντια 
στην απολυταρχία και υπέρ των κοινών μας αξιών της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και 
του κράτους δικαίου. Οι άνθρωποι στην Ουκρανία και στην περιοχή μας προσβλέπουν στην Ευρώπη, με αίσθημα ανή-
κειν και ελπίδας. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να ξαναπιάσει αυτό το πνεύμα, την αίσθηση του σκοπού και τον ενθου-
σιασμό των δυνατοτήτων. Η Ευρώπη είναι ένα κοινό όνειρο, κοινές αξίες και πίστη στο μέλλον. Ας έχουμε εμπιστοσύνη 
στους εαυτούς μας» τονίζει η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola.
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Η αλληλεγγύη εντός ΕΕ «κλειδί» για την ενίσχυση της 
Ουκρανίας
Η ενότητα και η αλληλεγγύη στο εσωτερικό της ΕΕ παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της Ουκρανίας και στο τέλος 
του πολέμου, τόνισαν οι ευρωβουλευτές κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von 
der Leyen για την έκτη δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.  Το ΕΚ ζήτησε επίσης τη στήριξη των κρατών μελών που 
σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από τις επιπτώσεις του πολέμου, λόγω της ισχυρής εξάρτησής τους από τις ρωσικές 
πηγές ενέργειας ή λόγω της φιλοξενίας μεγάλου αριθμού προσφύγων από την Ουκρανία. Κάλεσαν επίσης την Επιτροπή 
να προτείνει μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ που πλήττονται από τον πόλεμο. Παράλληλα, 
σε ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τη χρήση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας ως όπλο 
πολέμου. Καλούν δε την ΕΕ και τις χώρες διέλευσης και υποδοχής να διασφαλίσουν την πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων από την Ουκρανία.
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Tην εβδομάδα που πέρασε στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2-5 Μαΐου
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram
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Τολμηρές αλλαγές στις Ευρωπαϊκές εκλογές
προκρίνει το ΕΚ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση νομοθετικής πρωτοβου-
λίας για την αναθεώρηση των κανόνων για τις Ευρωπαϊκές 
εκλογές. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, κάθε 
ψηφοφόρος θα εκλέγει υποψήφιους από τις εθνικές περι-
φέρειες, όπως ισχύει σήμερα, και παράλληλα θα ψηφίσει 
και σε μία πανευρωπαϊκή περιφέρεια από την οποία θα 
εκλέγονται 28 επιπλέον ευρωβουλευτές. Τα πανευρωπα-
ϊκά ψηφοδέλτια θα πρέπει να υποβάλλονται από συνα-
σπισμούς εθνικών πολιτικών κομμάτων, εθνικές ενώσεις 
ψηφοφόρων ή ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το ΕΚ προ-
τείνει επίσης να καθιερωθεί το δικαίωμα στους πολίτες 
να ψηφίζουν υποψηφίους για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής σε ένα σύστημα «κορυφαίων υποψηφίων» 
μέσω των υπερεθνικών ψηφοδελτίων Επικρατείας. Επι-
πλέον, η νομοθετική πρόταση εισηγείται την καθιέρωση 
υποχρεωτικών κανόνων εναλλαγής ανδρών και γυναικών 
υποψηφίων ή ποσοστώσεις, χωρίς ταυτόχρονα να παρα-
βιάζονται τα δικαιώματα των μη δυαδικών ατόμων, καθώς 
και την καθιέρωση της 9ης Μαϊου, Ημέρας της Ευρώπης, 
ως κοινής ημέρας για τη διεξαγωγή των εκλογών σε όλη 
την Ευρώπη.

Metsola προς Draghi: Η ΕΕ αντιμετωπίζει άλλη μια 
“whatever it takes” στιγμή.

Υπέρ μιας ταχύτερης ενοποίησης ώστε η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση να αντιμετωπίσει τις κρίσεις τάχθηκε ο Mario Draghi 
απευθυνόμενος στην ολομέλεια. «Η Ευρώπη αντιμετω-
πίζει άλλη μία “whatever it takes” στιγμή», υπογράμμισε 
η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola υποδεχόμενη τον 
Ιταλό πρωθυπουργό, ενώ πρόσθεσε ότι «ο συντονισμός, 
η αλληλεγγύη και η ενότητα που έχει επιδείξει η Ένωση 
αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία πρέπει να απο-
τελέσει υπόδειγμα για τις μελλοντικές ενέργειες της Ευ-
ρώπης». Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης, ο κύριος Draghi τόνισε ότι 
η Τελική Διακήρυξη της 9ης Μαΐου μας καλεί να είμαστε 
πολύ φιλόδοξοι.

Περισσότερα μέτρα για τη μείωση επιβλαβών ουσιών 
στα απόβλητα

Υπέρ της αφαίρεσης των έμμονων οργανικών ρύπων 
(POP) από τις αλυσίδες ανακύκλωσης τάσσεται το ΕΚ, με 
τους ευρωβουλευτές να επιθυμούν την καθιέρωση νέων 
ορίων σε χημικές ουσίες που, μεταξύ άλλων, βρίσκονται 
σε αδιάβροχα υφάσματα. Συνολικά, οι ευρωβουλευτές 
υιοθετούν τις προτάσεις για την καταστροφή ή αποτέ-
φρωση των υλικών με υπερβολικά υψηλά επίπεδα POP. 
Επιπλέον, στο υπό επεξεργασία νομοθετικό πλαίσιο το ΕΚ 
προτείνει να συμπεριληφθεί και η συνθετική χημική ένω-
ση του υπερφθοροεξανοσουλφονικού οξέος, ώστε να 
προστεθεί στον κατάλογο επιβλαβών ουσιών της Σύμβα-
σης της Στοκχόλμης COP-10 που έχει προγραμματιστεί για 
την 1η Ιουνίου 2022. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο 
να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με 
την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποψηφιοτήτων για το 2ο Δη-
μοσιογραφικό Bραβείο Daphne Caruana Galizia

Στις 3 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, 
ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το 
Δημοσιογραφικό Bραβείο Daphne Caruana Galizia. Το 
βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ που 
το συνοδεύει, απονέμεται κάθε χρόνο για σπουδαία επι-
τεύγματα στον τομέα της δημοσιογραφίας τα οποία προ-
ωθούν ή υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες 
της ΕΕ, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτή-
των λήγει στις 31 Ιουλίου 2022. Βρείτε όλες τις πληροφο-
ρίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη διαδικασία 
υποβολής εδώ. Το 2021 το βραβείο απονεμήθηκε απονε-
μήθηκε στους δημοσιογράφους του δικτύου Forbidden 
Stories που εργάστηκαν στο πλαίσιο του Pegasus Project. 
Το βραβείο τιμά τη μνήμη της Μαλτέζας δημοσιογράφου, 
μπλόγκερ και ακτιβίστριας κατά της διαφθοράς Daphne 
Caruana Galizia που δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 
2017. 

Το φθινόπωρο η επανεξέταση του προϋπολογισμού 
του Frontex

Τη μη απαλλαγή του Frontex από τη διαδικασία εξέτασης 
του προϋπολογισμού του 2020 αποφάσισαν οι ευρωβου-
λευτές, εξαιτίας των εν εξελίξει ερευνών της OLAF που 
αφορούν καταγγελίες για απάτη και επαναπροωθήσεις 
μεταναστών. Την ανάγκη για μεγαλύτερη λογοδοσία και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση, λόγω των δύσκολων 
συνθηκών υπό τις οποίες ενεργεί ο Frontex, τόνισε ο ει-
σηγητής Tomáš Zdechovský και πρόσθεσε ότι «Αν και ο 
Οργανισμός σημείωσε πρόοδο το τελευταίο έτος, επί του 
παρόντος δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες ώστε 
να λάβουμε τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση 
απαλλαγής. Ως εκ τούτου, η απόφαση αναβάλλεται για το 
φθινόπωρο του 2022».

Οι προϋπολογισμοί των υπολοίπων ευρωπαϊκών οργάνων 
για το 2020, με εξαίρεση το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή εγκρίθηκαν από το ΕΚ.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: υπέρ της ανα-
θεώρησης των Συνθηκών και το ΕΚ

«Φιλόδοξα και εποικοδομητικά» χαρακτηρίζουν οι ευρω-
βουλευτές τα αποτελέσματα της Ολομέλειας της Διάσκε-
ψης για το Μέλλον της Ευρώπης για τη μεταρρύθμιση 
της ΕΕ. Οι προτάσεις, επισημαίνει το ΕΚ, απαιτούν αλλα-
γή των Συνθηκών στην κατεύθυνση μιας πιο διαφανούς, 
υπεύθυνης και δημοκρατικής ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές τονί-
ζουν επίσης ότι η βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση και η 
πραγματική δημοκρατία μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Κοι-
νοβούλιο και τον τερματισμό του κανόνα περί επίτευξης 
ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Οι 49 προτάσεις της Διάσκε-
ψης περιλαμβάνουν πάνω από 300 μέτρα σε εννέα θεμα-
τικούς τομείς, ενώ κατά τη διαδικασία υποβλήθηκαν στην 
ειδική ψηφιακή πλατφόρμα 43.734 εισηγήσεις και κατα-
γράφηκαν 16.274 ιδέες από πολίτες και φορείς.

Παγκόσμια ευρωπαϊκά πρότυπα για την τεχνητή νοη-
μοσύνη ζητά το Κοινοβούλιο

Με ευρύτατη πλειοψηφία το ΕΚ ενέκρινε τις προτάσεις 
της ειδικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA) 
στην ψηφιακή εποχή, λίγο πριν από την ψήφιση του νέου 
νόμου τον Σεπτέμβριο. Οι ευρωβουλευτές επικρίνουν την 
ΕΕ για καθυστερήσεις στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για 
μια ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ επι-
σημαίνουν τον κίνδυνο να αναπτυχθούν τα τεχνολογικά 
πρότυπα αλλού, συχνά από μη δημοκρατικούς δρώντες. 
Στις προτάσεις τους αναφέρουν ότι η τεχνητή νοημοσύ-
νη μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα κεφαλαίου και 
εργασίας, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ 
προειδοποιούν πως οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικά δεοντολο-
γικά και νομικά ζητήματα. Εξέφρασαν επίσης την ανησυ-
χία τους σχετικά με τη στρατιωτική έρευνα και τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.

Ένας φορτιστής για όλες τις συσκευές!

Μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και μεγαλύτερη 
ευελιξία στους καταναλωτές δίνει η πρόταση του Κοινο-
βουλίου για καθιέρωση της θύρας USB-C ως νέο πρότυ-
πο για τη φόρτιση των φορητών ηλεκτρονικών συσκευ-
ών. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κινητά τηλέφωνα, 
tablets, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ακουστικά, φο-
ρητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και ηχεία, θα πρέπει να 
πρέπει να διαθέτουν θύρα τύπου USB-C για τη φόρτισή 
τους. Όπως επισήμανε ο εισηγητής Alex Agius Saliba, μισό 
δισεκατομμύριο φορτιστές για φορητές συσκευές μετα-
φέρονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, «παράγοντας 11.000 
έως 13.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων. Είναι σαφές 
ότι όλοι θα επωφελούνταν από την ύπαρξη ενός κοινού 
φορτιστή». Τόνισε, επίσης, ότι το Κοινοβούλιο επεκτείνει 
την εφαρμογή της πρότασης «με την προσθήκη περισσό-
τερων προϊόντων που θα πρέπει να συμμορφωθούν με 
τον κανονισμό, όπως είναι οι φορητοί υπολογιστές.» Οι 
ευρωβουλευτές κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να παρου-
σιάσει μια στρατηγική έως το τέλος του 2026 που θα επι-
τρέψει τη σύγκλιση μεταξύ των νέων λύσεων ασύρματης 
φόρτισης. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει 
συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την τελική 
μορφή της νομοθεσίας.

9 Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης
Το ΕΚ σας προσκαλεί σε μια πληθώρα διαδικτυακών και επιτόπιων δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης. «Θα 
συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενάντια στην απολυταρχία και υπέρ των κοινών μας αξιών της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, 
της δικαιοσύνης, της ισότητας και του κράτους δικαίου» τονίζει σε μήνυμά της η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola. «Η Ευρώ-
πη είναι ένα κοινό όνειρο, κοινές αξίες και πίστη στο μέλλον. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας», προσθέτει

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Οι τρεις συμπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης θα παρουσιάσουν την τελική έκθεση της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης στους προέδρους του ΕΚ, της Επιτροπής και του Συμβουλίου σε ειδική εκδήλωση στις 9 Μαΐου. 
Παρακολουθήστε ζωντανά  εδώ  κι  εδώ 

Λογισμικό Pegasus
Η επιτροπή που διερευνά τη χρήση του Pegasus και άλλων λογισμικών κατασκοπίας ξεκινά τις εργασίες της στις 10 Μαΐου 
με ακρόαση ειδικών ασφαλείας από Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία και άλλες χώρες.
Δείτε περισσότερα εδώ

Πόλεμος στην Ουκρανία
Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων  (AFET) και η υπο-Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) θα συζητήσουν στις 10 
Μαΐου με τον γενικό γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Rafael Mariano Grossi για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία.  H AFET στις 12 Μαΐου θα υιοθετήσει σειρά προτάσεων προς το Συμβούλιο και 
τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell  για να ενισχυθεί περαιτέρω η αντίδραση της ΕΕ στις παγκόσμιες 
απειλές καθώς και η ικανότητά της να διατηρεί τους πολίτες ασφαλείς.

Εκπομπές CO2 από επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας (ENVI) θα διεξάγει ψηφοφορία στις 11 Μαΐου σχετικά με την έκθεση για 
την ενίσχυση των προτύπων απόδοσης των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών αναφορικά με τις εκ-
πομπές CO2. Η πρόταση είναι μέρος του πακέτου «Fit for 55» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Δείτε περισσότερα εδώ κι εδώ

Φινλανδία και ΝΑΤΟ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Pekka Haavisto θα συζητήσει με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 
Μαΐου τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ και τη Φινλανδία και για την ενδεχόμενη αίτηση της χώρας 
του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola θα ανοίξει στις 13 Μαΐου τις εργασίες της πρώτης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Συνέλευση, που μετέχουν 35 μέλη από το ΕΚ και το Κοινοβού-
λιο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η ενέργεια και η συνεργασία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Επόμενη ολομέλεια του ΕΚ
Οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται για την επόμενη ολομέλεια του ΕΚ που έχει προγραμματιστεί για τις 18-19 Μαΐου στις 
Βρυξέλλες

Tην εβδομάδα που έρχεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Το Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλείου στη Ελλάδα

Στιγμή στον χρόνο

Δευτέρα και Τρίτη: βραδιές LUX στον κινηματογράφο Άστορ
Δύο από τις τρεις ταινίες που διεκδικούν το Βραβείο Κοινού LUX 2022, του κορυφαίου κινηματογραφικού θεσμού που 
διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, θα προβληθούν τη Δευ-
τέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαΐου στο Cine Astor. Παρακολουθήστε μαζί μας στις 19:00 την ταινία Quo Vadis Aida και στις 
21:00 τη Μεγάλη Απόδραση (Great Freedom), και τις δύο ημέρες. Οι προβολές είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κράτη-
ση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Και αφού σχηματίσετε άποψη, μπείτε στον ειδικό ιστότοπο του Κινηματογραφικού Βραβείου Κοινού LUX και ανα-
δείξτε κι εσείς τον νικητή. Η ταινία που θα κερδίσει το Βραβείο θα αναδειχθεί με συμψηφισμό της ψήφου του κοινού 
και των ευρωβουλευτών. Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία λήγει στις 25 Μαΐου. Ψηφίστε την αγαπη-
μένη σας ταινία, και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν από κοντά την τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX, στις 8 Ιουνίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο Στρασβούργο!

  https://www.facebook.com/EPHellas/posts/357661809728329

  https://www.instagram.com/p/CdGjuI2Kwn8/
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Γνωρίστε τους 
ευρωβουλευτές

Ψηφίστε για το Βραβείο LUX 2022 και ίσως ταξιδέψετε στο Στρασβούργο!

Λήγει στις 25 Μαΐου η προθεσμία για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία για το Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 
LUX. Η ταινία που θα λάβει το βραβείο θα αναδειχθεί με τον συμψηφισμό των ψήφων του κοινού και των ευρω-
βουλευτών. Ψηφίστε την αγαπημένη σας ταινία, και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX, στις 8 Ιουνίου 2022 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Η Ευρώπη δίπλα στην Ουκρανία – Κανένα έγκλημα 
πολέμου ατιμώρητο

Την ανάγκη να υποστηριχθεί το έργο του Διεθνούς Ποι-
νικού Δικαστηρίου και να αντιμετωπιστεί η ατιμωρη-
σία για τα εγκλήματα πολέμου που δια-πράχθηκαν 
στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, υπογράμμι-
σαν οι ευρωβουλευτές, επιβεβαιώνοντας την υποστή-
ριξή τους στη δοκιμαζόμενη χώρα. Τόνισαν δε ότι οι 
καταγγελίες περί θηριωδιών, όπως οι αδιάκριτοι βομ-
βαρδισμοί πόλεων και κωμοπόλεων, οι αναγκαστικές 
εκτοπίσεις, η χρήση απαγορευμένων πυρομαχικών, οι 
επιθέσεις κατά αμάχων που προ-σπαθούν να διαφύγουν 
μέσω προσυμφωνημένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, 
οι εκτελέσεις και η σεξουαλική βία συνιστούν παρα-
βιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μπορούν 
να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, λένε ευρω-
βουλευτές, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει 
διωχθεί. Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε επίσης πρόταση 
για την επέκταση των εξουσιών της Eurojust, προκειμέ-
νου η υπηρεσία να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και 
να αποθηκεύει αποδείξεις για τη διάπραξη εγκλημάτων 
πολέμου, γενοκτονιών και εγκλημάτων κατά της αν-
θρωπότητας. Επιπλέον η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
(INTA) ενέκρινε την πρόταση για την αναστολή των δα-
σμών στις εισαγωγές ουκρανικών προϊόντων στην ΕΕ. 
Το μέτρο έχει ισχύ ένα έτος και περιλαμβάνει την άρση 
των δασμών για βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για 
φρούτα και λαχανικά, όπως και την άρση των δασμών 
anti-dumping για χαλυβουργικά προϊόντα. 

«Ναι» στον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντε-
λεστή για τις επιχειρήσεις

Ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της δικαιότερης 
φορολόγησης των επιχειρήσεων και της αντιμετώπισης 
της φοροαποφυγής έκανε η ολομέλεια του ΕΚ, εγκρίνο-
ντας την έκθεση για την καθιέρωση ενός ελάχιστου φο-
ρολογικού συντελεστή 15% για τα εταιρικά κέρδη. Οι 
ευρωβουλευτές ενέκριναν την τελική πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με προσαρμογές σε καίρια σημεία 
και έδωσαν πνοή σε ένα πάγιο αίτημα του Κοινοβουλί-
ου για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, εισήγαγαν ρήτρα η 
οποία προβλέπει την αναθεώρηση του κατώτατου ετή-
σιου ορίου εσόδων βάσει του οποίου μια πολυεθνική 
θα υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. 
Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν ακόμη να ελαττώσουν 
ορισμένες εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή και να 
περιορίσουν τη δυνατότητα κατάχρησης των κανόνων, 
ιδίως με την εισαγωγή ειδικού άρθρου που περιέχει κα-
νόνες για την καταπολέμηση των καθεστώτων φοροα-
ποφυγής. Η έγκριση από την ολομέλεια συνιστά σημα-
ντικό βήμα μετά την επίτευξη της διεθνούς συμφωνίας 
σε επίπεδο ΟΟΣΑ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η έκθεση, 
η οποία αποτελεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου, διαβιβά-
ζεται τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει 
ομόφωνα ένα τελικό κείμενο.

Άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για 
Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία

Η ολομέλεια του ΕΚ κάλεσε το Συμβούλιο να εκκινή-
σει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και 
τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ενέκρινε τις εκθέσεις αξιο-
λόγησης της προόδου που έχουν σημειώσει οι δύο χώ-
ρες. Αν και τόσο η Αλβανία όσο και η Βόρεια Μακεδονία 
έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το 
Συμβούλιο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν 
αρχίσει ακόμα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Το γεγονός 
αυτό έχει υπονομεύσει την άποψη των πολιτών για την 
Ένωση και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την πολι-
τική διεύρυνσης στο σύνολό της, αναφέρει η έκθεση. 
Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την Βουλγαρία και τη 
Βόρεια Μακεδονία να λύσουν τις πολιτισμικές και ιστο-
ρικές τους διαφορές ανεξάρτητα από την διαδικασία 
ένταξης της δεύτερης στην ΕΕ.

Συμφωνία για την άμεση αναπλήρωση των αποθεμά-
των φυσικού αερίου

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν στο κείμε-
νο ενός νέου κανονισμού που ορίζει στο 80% το υπο-
χρεωτικό ελάχιστο επίπεδο φυσικού αερίου στις εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης, έως την 1η Νοεμβρίου 2022. 
Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι εταιρείες εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανεβάσουν το επίπεδο 
κατειλημμένης χωρητικότητας στο 85%. Ο στόχος θα 
ανεβεί στο 90% τα επόμενα χρόνια, ώστε να προστα-
τεύονται τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
από τυχόν διαταραχές στην τροφοδοσία με φυσικό αέ-
ριο. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν υπόγειες μονάδες 
αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποθή-
κευση σε άλλη χώρα ποσοτήτων ποσότητες αερίου που 
αντιστοιχούν στο 15% της μέσης κατανάλωσης της τε-
λευταίας πενταετίας. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία 
επί του κειμένου στην επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας (ITRE) κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

Πράσινα ομόλογα με διαφάνεια και λογοδοσία

Τα πράσινα ομόλογα που εκδίδονται στην ΕΕ θα πρέπει 
να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και να μην 
είναι μόνο κατ’ όνομα πράσινα, επεσήμανε η επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) κατά την έγκριση σει-
ράς τροπολογιών επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολό-
γων (EuGB). Σύμφωνα με την πρόταση, όλα τα πράσινα 
ομόλογα που εκδίδονται βάσει του EuGB θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιημένα σχέδια μετάβασης 
σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Οι εταιρείες που 
εκδίδουν τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν θα πρέπει να 
έχουν την έδρα τους σε χώρα που βρίσκεται στην γκρί-
ζα ή τη μαύρη λίστα της ΕΕ με τους φορολογικούς παρα-
δείσους. Προβλέπεται επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, 
ώστε να υπάρχουν σαφείς αναφορές στην περίπτωση 
που τα έσοδα από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου 
πρόκειται να κατευθυνθούν σε δραστηριότητες σχετι-
κές με την πυρηνική ενέργεια ή τα ορυκτά καύσιμα. 
Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις 
με τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμφωνίας επί του 
τελικού κειμένου της πρότασης.

Μεγαλύτερη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
από τις συνέπειες του πολέμου

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα 
πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από τον αντί-
κτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, υποστηρί-
ζει το Κοινοβούλιο. Τόσο ο πόλεμος όσο και οι δικαιολο-
γημένες κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας 
και της Λευκορωσίας επηρεάζουν την οικονομία της ΕΕ 
και απειλούν σοβαρά την ανάκαμψή της μετά την παν-
δημία, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές, προσθέτοντας 
πως τα υφιστάμενα μέσα όπως το Next Generation EU, 
το SURE και το σύστημα ευελιξίας του προϋπολογισμού 
της ΕΕ δεν επαρκούν για να μετριάσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις του πολέμου. Τα κονδύλια για τη στήριξη της 
οικονομίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων πρέπει 
να αυξηθούν με μέσα όπως ένας φόρος επί των κερδών 
για τις εταιρείες ενέργειας και η κατάσχεση περιουσια-
κών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών, ενώ πρέπει να δο-
θεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αυτονομίας της 
ΕΕ. Το Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας για την Ευρώ-
πη θα χρηματοδοτήσει τις διασυνοριακές ενεργειακές 
υποδομές, την παραγωγή και την απόδοση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομη-
χανική ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλει

Η Μολδαβία θα παραμείνει στον ελεύθερο κόσμο
 
Η θέση της Μολδαβίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπογράμμισε η πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu σε 
ομιλία της ενώπιον της ολομέλειας του ΕΚ. «Γνωρίζουμε 
ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Ωστόσο, η χο-
ρήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Μολδαβία 
είναι η σωστή απόφαση. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», υπογράμμισε η πρόεδρος Sandu, επισημαίνο-
ντας πως η χώρα της «έχει αποφασίσει να μείνει τμήμα 
του ελεύθερου κόσμου». Η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία απηχεί το ταραγμένο παρελθόν της Ευρώπης, 
με «τις αναίσχυντες αρπαγές γαιών, τις κατακτήσεις για 
γεωπολιτικούς λόγους και τις σφαίρες επιρροής», πρό-
σθεσε. Η Μολδαβία υπέβαλε τον Μάρτιο το 2022 αίτη-
μα προσχώρησης στην ΕΕ το οποίο αμέσως υποστήριξε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ανησυχία για την καταστολή της αντιπολίτευσης και 
των συνδικάτων στη Λευκορωσία

Την εντεινόμενη αυταρχικότητα της κυβέρνησης της 
Λευκορωσίας σε βάρος της αντιπολίτευσης και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων καταδικάζουν σε ψή-
φισμά τους οι ευρωβουλευτές. Η Εθνοσυνέλευση της 
Λευκορωσίας ενέκρινε πρόσφατα αλλαγές στον Ποινι-
κό Κώδικα της χώρας σύμφωνα με τις οποίες επιβάλ-
λεται η θανατική ποινή σε όσους κρίνονται ένοχοι για 
«απόπειρα τέλεσης τρομοκρατικής πράξης». Ήδη μετά 
τις παράτυπες προεδρικές εκλογές του 2020, τουλάχι-
στον 36 πολιτικοί κρατούμενοι που έχουν κατηγορη-
θεί για τέτοιου είδους αδικήματα έχουν καταδικαστεί 
σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, ενώ δεκάδες στελέ-
χη δημοκρατικών κομμάτων και ακτιβιστές καταζητού-
νται για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες. Οι αλλαγές 
στον Ποινικό Κώδικα εντείνουν την καταστολή σε βά-
ρος όσων διαμαρτύρονται για το στυγνό καθεστώς που 
έχει επιβάλει στη Λευκορωσία ο δικτάτορας Aliaksandr 
Lukashenka. Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου στην οποία παραμένει σε ισχύ η θα-
νατική ποινή.

Χαλάρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής λόγω του 
πολέμου ζητά το Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρ-
μογή προσωρινών εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, επισημαίνουν τα μέλη 
της επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(AGRI), υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μη διαταρα-
χθεί η ασφάλεια στον εφοδιασμό τροφίμων λόγω του 
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Οι εξαιρέσεις 
θα πρέπει να εφαρμοστούν για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν ελλεί-
ψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνουν οι ευρω-
βουλευτές σε επιστολή τους προς τον αρμόδιο επίτροπο 
Janusz Wojciechowski.

Περισσότερες επιλογές και αποτελεσματικότερη 
προστασία στον κυβερνοχώρο

Συγκεκριμένες δεσμεύσεις υποχρεώνονται να αναλά-
βουν οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου, βάσει του 
Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που συμπληρώ-
νει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), δημι-
ουργώντας από κοινού ένα ισχυρό πλαίσιο προστασί-
ας των Ευρωπαίων πολιτών και μεγαλύτερη διαφάνεια 
στον κυβερνοχώρο. Στις διατάξεις του DMA , για τις οποί-
ες η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO) ενέκρινε την περασμένη εβδομά-
δα την καταρχήν συμφωνία με το Συμβούλιο, εμπίπτουν 
εταιρείες που λειτουργούν πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης, υπηρεσίες επικοινωνίας, μηχανές αναζήτη-
σης ή τεχνολογίες virtual assistance, έχουν έσοδα άνω 
των 7,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ ή κεφαλαιακή αξία άνω των 
75 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 45 εκατ. χρήστες σε μηνι-
αία βάση και 10.000 μεγάλους πελάτες σε ετήσια βάση. 
Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να προσφέρουν στους χρή-
στες εύκολους τρόπους διαγραφής προεγκατεστημέ-
νων εφαρμογών αλλά και να διευκολύνουν την ανταλ-
λαγή μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Για 
τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν 
να φτάσουν ακόμα και το 20% των ετήσιων εσόδων. 
DMA και DSA θα τεθούν σε ψηφοφορία στην ολομέλεια 
τον Ιούλιο και θα ακολουθήσει η επίσημη υιοθέτησή 
τους από το Συμβούλιο. Επίσης, οι ευρωβουλευτές της 
επιτροπής δέχθηκαν σε ακρόαση την Frances Haugen, 
πρώην υπάλληλο του Facebook, με την οποία συζήτη-
σαν τον αντίκτυπο από την εφαρμογή του DMA και του 
DSA, με έμφαση στους τρόπους που ο DSA θα αποτελέ-
σει διεθνές πρότυπο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών στο μέλλον.

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Silicon Valley 
Επίσκεψη στην Silicon Valley θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τω 
Καταναλωτών (IMCO), όπου θα συναντηθεί με στελέχη εταιρειών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη των το-
πικών αρχών. Αντικείμενο των συναντήσεων θα αποτελέσει η ψηφιακή πολιτική της ΕΕ μετά την πρόσφατη έγκριση των 
Νόμων για τις Ψηφιακές Αγορές και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Δευτέρα 23 – Παρασκευή 27 Μαΐου

Στο Κέντρο StratCom του ΝΑΤΟ
Μέλη της ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις (ING2) θα μεταβούν στη Ρίγα της Λετονίας όπου θα συναντη-
θούν με αξιωματούχους του NATO Strategic Communication Centre, στον απόηχο της ρωσικής επιθετικότητας. Τρίτη 24 – Τε-
τάρτη 25 Μαΐου

Στη Μάλτα για το κράτος δικαίου 
Ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) θα εξετάσουν τις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα, τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων και τα μέτρα κατά της διαφθοράς, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα για παραχώρηση υπηκοότητας. Οι ευ-
ρωβουλευτές θα συναντηθούν με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αστυνομίας, της Δικαιοσύνης και άλλων αρχών, κα-
θώς και με ΜΚΟ, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και την οικογένεια της δολοφονημένης δημοσιογράφου Daphne 
Caruana Galizia. Δευτέρα 23 – Τετάρτη 25 Μαΐου

Στις ΗΠΑ για τις πολιτικές ελευθερίες
Μέλη της LIBE θα μεταβούν και στην αμερικανική πρωτεύουσα για να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία δεδο-
μένων, το άσυλο, τη μετανάστευση, τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρο-
μοκρατίας. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με αξιωματούχους των Υπουργείων Εξωτερικών, Εμπορίου, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, στελέχη του FBI και με ει-
δικούς σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ιδιωτικότητας. Δευτέρα 23 – Πέμπτη 26 Μαΐου

Στην Τουρκία για τους πρόσφυγες
Στην Τουρκία θα ταξιδέψει αντιπροσωπεία της επιτροπής Προϋπολογισμού (BUDG) για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχε-
τικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια από το Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Οι ευρωβουλευτές θα 
επισκεφθούν εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Άγκυρας και στο Gaziantep κοντά στα σύνορα με τη 
Συρία, ενώ θα συναντηθούν με κυβερνητικά στελέχη και δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ταμείο. Δευτέρα 23 – Πέμπτη 
26 Μαΐου

Στη Χιλή για το διεθνές εμπόριο 
Στη Χιλή θα μεταβεί αντιπροσωπεία της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) για να εξετάσουν τα εκκρεμή ζητήματα σχετι-
κά με τη Συμφωνία Συνεργασίας ΕΕ – Χιλής. Στις συναντήσεις με υπουργούς, Γερουσιαστές, συνδικαλιστές και εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών θα συζητηθούν επίσης θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα έμφυ-
λα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Δευτέρα 23 – Τετάρτη 25 Μαΐου

Σε Αλβανία και Μαυροβούνιο για τη διεύρυνση
Επταμελής αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα μεταβεί στην Αλβανία 
και το Μαυροβούνιο για να εκφράσει την υποστήριξή της στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. Κατά τις συναντήσεις με κυ-
βερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών οι ευρωβουλευτές θα 
ανταλλάξουν απόψεις επί της έκθεσης του ΕΚ για την Αλβανία και της έκθεσης της επιτροπής για το Μαυροβούνιο. Δευτέρα 
23 Μαΐου -  Πέμπτη 26 Μαΐου

Γνωρίστε τους ευρωβουλευτές

Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας

Πάνω από 2.000 είδη μελισσών ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και είναι υπεύθυνες, 
μαζί με άλλους επικονιαστές, για την αναπαραγωγή του 78% της ενδημικής χλω-
ρίδας, το 84% των καλλιεργήσιμων ειδών, αλλά και το 76% της παραγωγής τροφί-
μων - Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για την καλύτερη υποστήριξη του ευρωπα-
ϊκού τομέα μελισσοκομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δραστικές 
πρωτοβουλίες για την προστασία των μελισσών, διεκδικώντας την απαγόρευση 
της χρήσης συγκεκριμένων ειδών εντομοκτόνων αλλά και τον άμεσο εκσυγχρο-
νισμό της νομοθεσίας. Άλλωστε, το 9% των ευρωπαϊκών ειδών μελισσών κιν-
δυνεύει ήδη με εξαφάνιση, εξέλιξη που απειλεί όχι μόνο τις ίδιες αλλά και τους 
περίπου 600.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους της ΕΕ. Στις προ-
τάσεις του το ΕΚ περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των κονδυλίων για εθνικά προ-
γράμματα μελισσοκομίας αλλά και την καλύτερη προστασία τοπικών και περιφε-
ρειακών ειδών μελισσών.

Νέα σελίδα για το κλίμα και την ενέργεια στην Ευρώπη 
Φιλόδοξους στόχους για τη δέσμευση αυξημένων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα θέτει το ΕΚ, ενώ για την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπογραμμίζει την ανάγκη της συνεργασίας των κρατών μελών. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) Cristian Bușoi σχολίασε το ύψους 300 δισ. ευρώ πρό-
γραμμα REPowerEU, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι «με την από κοινού δράση 
θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία». «Η απαίτηση να καταπολεμη-
θεί η κλιματική αλλαγή, αν προσεγγιστεί με πνεύμα αλληλεγγύης, αποτελεί μέρος της λύσης» για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την ενέργειά μας φθηνότερη, να την κάνου-
με καθαρή και να καταστήσουμε τον εφοδιασμό της ασφαλή», συμπλήρωσε. Η επιτροπή εργάζεται επί μεγάλου 
αριθμού νομοθετικών σχεδίων για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και για την επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 
(ENVI), υιοθέτησε σειρά εκθέσεων στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την πράσινη μετάβαση. Οι τεχνικές δέσμευσης μπορούν να συμβάλουν στην απομάκρυνση 50 
εκατ. τόνων CO2 έως το 2030, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. 

Στις επιτροπές
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Ψηφίστε για το Βραβείο LUX 2022 και ίσως ταξιδέψετε στο Στρασβούργο!

Λήγει στις 25 Μαΐου η προθεσμία για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία για το Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 
LUX. Η ταινία που θα λάβει το βραβείο θα αναδειχθεί με τον συμψηφισμό των ψήφων του κοινού και των ευρω-
βουλευτών. Ψηφίστε την αγαπημένη σας ταινία, και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX, στις 8 Ιουνίου 2022 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Στην ολομέλεια

Social Media Corner
Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Η Ευρώπη δίπλα στην Ουκρανία – Κανένα έγκλημα 
πολέμου ατιμώρητο

Την ανάγκη να υποστηριχθεί το έργο του Διεθνούς Ποι-
νικού Δικαστηρίου και να αντιμετωπιστεί η ατιμωρη-
σία για τα εγκλήματα πολέμου που δια-πράχθηκαν 
στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, υπογράμμι-
σαν οι ευρωβουλευτές, επιβεβαιώνοντας την υποστή-
ριξή τους στη δοκιμαζόμενη χώρα. Τόνισαν δε ότι οι 
καταγγελίες περί θηριωδιών, όπως οι αδιάκριτοι βομ-
βαρδισμοί πόλεων και κωμοπόλεων, οι αναγκαστικές 
εκτοπίσεις, η χρήση απαγορευμένων πυρομαχικών, οι 
επιθέσεις κατά αμάχων που προ-σπαθούν να διαφύγουν 
μέσω προσυμφωνημένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, 
οι εκτελέσεις και η σεξουαλική βία συνιστούν παρα-
βιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μπορούν 
να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, λένε ευρω-
βουλευτές, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει 
διωχθεί. Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε επίσης πρόταση 
για την επέκταση των εξουσιών της Eurojust, προκειμέ-
νου η υπηρεσία να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και 
να αποθηκεύει αποδείξεις για τη διάπραξη εγκλημάτων 
πολέμου, γενοκτονιών και εγκλημάτων κατά της αν-
θρωπότητας. Επιπλέον η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
(INTA) ενέκρινε την πρόταση για την αναστολή των δα-
σμών στις εισαγωγές ουκρανικών προϊόντων στην ΕΕ. 
Το μέτρο έχει ισχύ ένα έτος και περιλαμβάνει την άρση 
των δασμών για βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για 
φρούτα και λαχανικά, όπως και την άρση των δασμών 
anti-dumping για χαλυβουργικά προϊόντα. 

«Ναι» στον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντε-
λεστή για τις επιχειρήσεις

Ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της δικαιότερης 
φορολόγησης των επιχειρήσεων και της αντιμετώπισης 
της φοροαποφυγής έκανε η ολομέλεια του ΕΚ, εγκρίνο-
ντας την έκθεση για την καθιέρωση ενός ελάχιστου φο-
ρολογικού συντελεστή 15% για τα εταιρικά κέρδη. Οι 
ευρωβουλευτές ενέκριναν την τελική πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με προσαρμογές σε καίρια σημεία 
και έδωσαν πνοή σε ένα πάγιο αίτημα του Κοινοβουλί-
ου για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, εισήγαγαν ρήτρα η 
οποία προβλέπει την αναθεώρηση του κατώτατου ετή-
σιου ορίου εσόδων βάσει του οποίου μια πολυεθνική 
θα υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. 
Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν ακόμη να ελαττώσουν 
ορισμένες εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή και να 
περιορίσουν τη δυνατότητα κατάχρησης των κανόνων, 
ιδίως με την εισαγωγή ειδικού άρθρου που περιέχει κα-
νόνες για την καταπολέμηση των καθεστώτων φοροα-
ποφυγής. Η έγκριση από την ολομέλεια συνιστά σημα-
ντικό βήμα μετά την επίτευξη της διεθνούς συμφωνίας 
σε επίπεδο ΟΟΣΑ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η έκθεση, 
η οποία αποτελεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου, διαβιβά-
ζεται τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει 
ομόφωνα ένα τελικό κείμενο.

Άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για 
Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία

Η ολομέλεια του ΕΚ κάλεσε το Συμβούλιο να εκκινή-
σει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και 
τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ενέκρινε τις εκθέσεις αξιο-
λόγησης της προόδου που έχουν σημειώσει οι δύο χώ-
ρες. Αν και τόσο η Αλβανία όσο και η Βόρεια Μακεδονία 
έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το 
Συμβούλιο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν 
αρχίσει ακόμα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Το γεγονός 
αυτό έχει υπονομεύσει την άποψη των πολιτών για την 
Ένωση και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την πολι-
τική διεύρυνσης στο σύνολό της, αναφέρει η έκθεση. 
Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την Βουλγαρία και τη 
Βόρεια Μακεδονία να λύσουν τις πολιτισμικές και ιστο-
ρικές τους διαφορές ανεξάρτητα από την διαδικασία 
ένταξης της δεύτερης στην ΕΕ.

Συμφωνία για την άμεση αναπλήρωση των αποθεμά-
των φυσικού αερίου

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν στο κείμε-
νο ενός νέου κανονισμού που ορίζει στο 80% το υπο-
χρεωτικό ελάχιστο επίπεδο φυσικού αερίου στις εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης, έως την 1η Νοεμβρίου 2022. 
Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι εταιρείες εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανεβάσουν το επίπεδο 
κατειλημμένης χωρητικότητας στο 85%. Ο στόχος θα 
ανεβεί στο 90% τα επόμενα χρόνια, ώστε να προστα-
τεύονται τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
από τυχόν διαταραχές στην τροφοδοσία με φυσικό αέ-
ριο. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν υπόγειες μονάδες 
αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποθή-
κευση σε άλλη χώρα ποσοτήτων ποσότητες αερίου που 
αντιστοιχούν στο 15% της μέσης κατανάλωσης της τε-
λευταίας πενταετίας. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία 
επί του κειμένου στην επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας (ITRE) κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

Πράσινα ομόλογα με διαφάνεια και λογοδοσία

Τα πράσινα ομόλογα που εκδίδονται στην ΕΕ θα πρέπει 
να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και να μην 
είναι μόνο κατ’ όνομα πράσινα, επεσήμανε η επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) κατά την έγκριση σει-
ράς τροπολογιών επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολό-
γων (EuGB). Σύμφωνα με την πρόταση, όλα τα πράσινα 
ομόλογα που εκδίδονται βάσει του EuGB θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιημένα σχέδια μετάβασης 
σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Οι εταιρείες που 
εκδίδουν τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν θα πρέπει να 
έχουν την έδρα τους σε χώρα που βρίσκεται στην γκρί-
ζα ή τη μαύρη λίστα της ΕΕ με τους φορολογικούς παρα-
δείσους. Προβλέπεται επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, 
ώστε να υπάρχουν σαφείς αναφορές στην περίπτωση 
που τα έσοδα από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου 
πρόκειται να κατευθυνθούν σε δραστηριότητες σχετι-
κές με την πυρηνική ενέργεια ή τα ορυκτά καύσιμα. 
Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις 
με τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμφωνίας επί του 
τελικού κειμένου της πρότασης.

Μεγαλύτερη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
από τις συνέπειες του πολέμου

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα 
πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από τον αντί-
κτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, υποστηρί-
ζει το Κοινοβούλιο. Τόσο ο πόλεμος όσο και οι δικαιολο-
γημένες κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας 
και της Λευκορωσίας επηρεάζουν την οικονομία της ΕΕ 
και απειλούν σοβαρά την ανάκαμψή της μετά την παν-
δημία, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές, προσθέτοντας 
πως τα υφιστάμενα μέσα όπως το Next Generation EU, 
το SURE και το σύστημα ευελιξίας του προϋπολογισμού 
της ΕΕ δεν επαρκούν για να μετριάσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις του πολέμου. Τα κονδύλια για τη στήριξη της 
οικονομίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων πρέπει 
να αυξηθούν με μέσα όπως ένας φόρος επί των κερδών 
για τις εταιρείες ενέργειας και η κατάσχεση περιουσια-
κών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών, ενώ πρέπει να δο-
θεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αυτονομίας της 
ΕΕ. Το Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας για την Ευρώ-
πη θα χρηματοδοτήσει τις διασυνοριακές ενεργειακές 
υποδομές, την παραγωγή και την απόδοση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομη-
χανική ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλει

Η Μολδαβία θα παραμείνει στον ελεύθερο κόσμο
 
Η θέση της Μολδαβίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπογράμμισε η πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu σε 
ομιλία της ενώπιον της ολομέλειας του ΕΚ. «Γνωρίζουμε 
ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Ωστόσο, η χο-
ρήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Μολδαβία 
είναι η σωστή απόφαση. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», υπογράμμισε η πρόεδρος Sandu, επισημαίνο-
ντας πως η χώρα της «έχει αποφασίσει να μείνει τμήμα 
του ελεύθερου κόσμου». Η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία απηχεί το ταραγμένο παρελθόν της Ευρώπης, 
με «τις αναίσχυντες αρπαγές γαιών, τις κατακτήσεις για 
γεωπολιτικούς λόγους και τις σφαίρες επιρροής», πρό-
σθεσε. Η Μολδαβία υπέβαλε τον Μάρτιο το 2022 αίτη-
μα προσχώρησης στην ΕΕ το οποίο αμέσως υποστήριξε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ανησυχία για την καταστολή της αντιπολίτευσης και 
των συνδικάτων στη Λευκορωσία

Την εντεινόμενη αυταρχικότητα της κυβέρνησης της 
Λευκορωσίας σε βάρος της αντιπολίτευσης και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων καταδικάζουν σε ψή-
φισμά τους οι ευρωβουλευτές. Η Εθνοσυνέλευση της 
Λευκορωσίας ενέκρινε πρόσφατα αλλαγές στον Ποινι-
κό Κώδικα της χώρας σύμφωνα με τις οποίες επιβάλ-
λεται η θανατική ποινή σε όσους κρίνονται ένοχοι για 
«απόπειρα τέλεσης τρομοκρατικής πράξης». Ήδη μετά 
τις παράτυπες προεδρικές εκλογές του 2020, τουλάχι-
στον 36 πολιτικοί κρατούμενοι που έχουν κατηγορη-
θεί για τέτοιου είδους αδικήματα έχουν καταδικαστεί 
σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, ενώ δεκάδες στελέ-
χη δημοκρατικών κομμάτων και ακτιβιστές καταζητού-
νται για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες. Οι αλλαγές 
στον Ποινικό Κώδικα εντείνουν την καταστολή σε βά-
ρος όσων διαμαρτύρονται για το στυγνό καθεστώς που 
έχει επιβάλει στη Λευκορωσία ο δικτάτορας Aliaksandr 
Lukashenka. Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου στην οποία παραμένει σε ισχύ η θα-
νατική ποινή.

Χαλάρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής λόγω του 
πολέμου ζητά το Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρ-
μογή προσωρινών εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, επισημαίνουν τα μέλη 
της επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(AGRI), υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μη διαταρα-
χθεί η ασφάλεια στον εφοδιασμό τροφίμων λόγω του 
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Οι εξαιρέσεις 
θα πρέπει να εφαρμοστούν για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν ελλεί-
ψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνουν οι ευρω-
βουλευτές σε επιστολή τους προς τον αρμόδιο επίτροπο 
Janusz Wojciechowski.

Περισσότερες επιλογές και αποτελεσματικότερη 
προστασία στον κυβερνοχώρο

Συγκεκριμένες δεσμεύσεις υποχρεώνονται να αναλά-
βουν οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου, βάσει του 
Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που συμπληρώ-
νει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), δημι-
ουργώντας από κοινού ένα ισχυρό πλαίσιο προστασί-
ας των Ευρωπαίων πολιτών και μεγαλύτερη διαφάνεια 
στον κυβερνοχώρο. Στις διατάξεις του DMA , για τις οποί-
ες η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO) ενέκρινε την περασμένη εβδομά-
δα την καταρχήν συμφωνία με το Συμβούλιο, εμπίπτουν 
εταιρείες που λειτουργούν πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης, υπηρεσίες επικοινωνίας, μηχανές αναζήτη-
σης ή τεχνολογίες virtual assistance, έχουν έσοδα άνω 
των 7,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ ή κεφαλαιακή αξία άνω των 
75 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 45 εκατ. χρήστες σε μηνι-
αία βάση και 10.000 μεγάλους πελάτες σε ετήσια βάση. 
Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να προσφέρουν στους χρή-
στες εύκολους τρόπους διαγραφής προεγκατεστημέ-
νων εφαρμογών αλλά και να διευκολύνουν την ανταλ-
λαγή μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Για 
τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν 
να φτάσουν ακόμα και το 20% των ετήσιων εσόδων. 
DMA και DSA θα τεθούν σε ψηφοφορία στην ολομέλεια 
τον Ιούλιο και θα ακολουθήσει η επίσημη υιοθέτησή 
τους από το Συμβούλιο. Επίσης, οι ευρωβουλευτές της 
επιτροπής δέχθηκαν σε ακρόαση την Frances Haugen, 
πρώην υπάλληλο του Facebook, με την οποία συζήτη-
σαν τον αντίκτυπο από την εφαρμογή του DMA και του 
DSA, με έμφαση στους τρόπους που ο DSA θα αποτελέ-
σει διεθνές πρότυπο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών στο μέλλον.

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Silicon Valley 
Επίσκεψη στην Silicon Valley θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τω 
Καταναλωτών (IMCO), όπου θα συναντηθεί με στελέχη εταιρειών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη των το-
πικών αρχών. Αντικείμενο των συναντήσεων θα αποτελέσει η ψηφιακή πολιτική της ΕΕ μετά την πρόσφατη έγκριση των 
Νόμων για τις Ψηφιακές Αγορές και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Δευτέρα 23 – Παρασκευή 27 Μαΐου

Στο Κέντρο StratCom του ΝΑΤΟ
Μέλη της ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις (ING2) θα μεταβούν στη Ρίγα της Λετονίας όπου θα συναντη-
θούν με αξιωματούχους του NATO Strategic Communication Centre, στον απόηχο της ρωσικής επιθετικότητας. Τρίτη 24 – Τε-
τάρτη 25 Μαΐου

Στη Μάλτα για το κράτος δικαίου 
Ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) θα εξετάσουν τις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα, τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων και τα μέτρα κατά της διαφθοράς, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα για παραχώρηση υπηκοότητας. Οι ευ-
ρωβουλευτές θα συναντηθούν με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αστυνομίας, της Δικαιοσύνης και άλλων αρχών, κα-
θώς και με ΜΚΟ, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και την οικογένεια της δολοφονημένης δημοσιογράφου Daphne 
Caruana Galizia. Δευτέρα 23 – Τετάρτη 25 Μαΐου

Στις ΗΠΑ για τις πολιτικές ελευθερίες
Μέλη της LIBE θα μεταβούν και στην αμερικανική πρωτεύουσα για να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία δεδο-
μένων, το άσυλο, τη μετανάστευση, τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρο-
μοκρατίας. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με αξιωματούχους των Υπουργείων Εξωτερικών, Εμπορίου, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, στελέχη του FBI και με ει-
δικούς σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ιδιωτικότητας. Δευτέρα 23 – Πέμπτη 26 Μαΐου

Στην Τουρκία για τους πρόσφυγες
Στην Τουρκία θα ταξιδέψει αντιπροσωπεία της επιτροπής Προϋπολογισμού (BUDG) για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχε-
τικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια από το Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Οι ευρωβουλευτές θα 
επισκεφθούν εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Άγκυρας και στο Gaziantep κοντά στα σύνορα με τη 
Συρία, ενώ θα συναντηθούν με κυβερνητικά στελέχη και δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ταμείο. Δευτέρα 23 – Πέμπτη 
26 Μαΐου

Στη Χιλή για το διεθνές εμπόριο 
Στη Χιλή θα μεταβεί αντιπροσωπεία της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) για να εξετάσουν τα εκκρεμή ζητήματα σχετι-
κά με τη Συμφωνία Συνεργασίας ΕΕ – Χιλής. Στις συναντήσεις με υπουργούς, Γερουσιαστές, συνδικαλιστές και εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών θα συζητηθούν επίσης θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα έμφυ-
λα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Δευτέρα 23 – Τετάρτη 25 Μαΐου

Σε Αλβανία και Μαυροβούνιο για τη διεύρυνση
Επταμελής αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα μεταβεί στην Αλβανία 
και το Μαυροβούνιο για να εκφράσει την υποστήριξή της στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. Κατά τις συναντήσεις με κυ-
βερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών οι ευρωβουλευτές θα 
ανταλλάξουν απόψεις επί της έκθεσης του ΕΚ για την Αλβανία και της έκθεσης της επιτροπής για το Μαυροβούνιο. Δευτέρα 
23 Μαΐου -  Πέμπτη 26 Μαΐου

Γνωρίστε τους ευρωβουλευτές

Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας

Πάνω από 2.000 είδη μελισσών ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και είναι υπεύθυνες, 
μαζί με άλλους επικονιαστές, για την αναπαραγωγή του 78% της ενδημικής χλω-
ρίδας, το 84% των καλλιεργήσιμων ειδών, αλλά και το 76% της παραγωγής τροφί-
μων - Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για την καλύτερη υποστήριξη του ευρωπα-
ϊκού τομέα μελισσοκομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δραστικές 
πρωτοβουλίες για την προστασία των μελισσών, διεκδικώντας την απαγόρευση 
της χρήσης συγκεκριμένων ειδών εντομοκτόνων αλλά και τον άμεσο εκσυγχρο-
νισμό της νομοθεσίας. Άλλωστε, το 9% των ευρωπαϊκών ειδών μελισσών κιν-
δυνεύει ήδη με εξαφάνιση, εξέλιξη που απειλεί όχι μόνο τις ίδιες αλλά και τους 
περίπου 600.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους της ΕΕ. Στις προ-
τάσεις του το ΕΚ περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των κονδυλίων για εθνικά προ-
γράμματα μελισσοκομίας αλλά και την καλύτερη προστασία τοπικών και περιφε-
ρειακών ειδών μελισσών.

Νέα σελίδα για το κλίμα και την ενέργεια στην Ευρώπη 
Φιλόδοξους στόχους για τη δέσμευση αυξημένων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα θέτει το ΕΚ, ενώ για την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπογραμμίζει την ανάγκη της συνεργασίας των κρατών μελών. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) Cristian Bușoi σχολίασε το ύψους 300 δισ. ευρώ πρό-
γραμμα REPowerEU, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι «με την από κοινού δράση 
θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία». «Η απαίτηση να καταπολεμη-
θεί η κλιματική αλλαγή, αν προσεγγιστεί με πνεύμα αλληλεγγύης, αποτελεί μέρος της λύσης» για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την ενέργειά μας φθηνότερη, να την κάνου-
με καθαρή και να καταστήσουμε τον εφοδιασμό της ασφαλή», συμπλήρωσε. Η επιτροπή εργάζεται επί μεγάλου 
αριθμού νομοθετικών σχεδίων για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και για την επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 
(ENVI), υιοθέτησε σειρά εκθέσεων στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την πράσινη μετάβαση. Οι τεχνικές δέσμευσης μπορούν να συμβάλουν στην απομάκρυνση 50 
εκατ. τόνων CO2 έως το 2030, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. 

Στις επιτροπές

Mαΐου
Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας2020

Στιγμή στον χρόνοΣτιγμή στον χρόνο

Πάνω από 2.000 είδη μελισσών ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και είναι υπεύθυνες, μαζί με άλλους επικονια-

στές, για την αναπαραγωγή του 78% της ενδημικής χλωρίδας, το 84% των καλλιεργήσιμων ειδών, αλλά και 

το 76% της παραγωγής τροφίμων - Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για την καλύτερη υποστήριξη του ευ-

ρωπαϊκού τομέα μελισσοκομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες για την 

προστασία των μελισσών, διεκδικώντας την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων ειδών εντομοκτόνων 

αλλά και τον άμεσο  

εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας. Άλλωστε, το 9% των ευρωπαϊκών ειδών μελισσών κινδυνεύει ήδη με εξαφά-

νιση, εξέλιξη που απειλεί όχι μόνο τις ίδιες αλλά και τους περίπου 600.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες 

μελισσοκόμους της ΕΕ. Στις προτάσεις του το ΕΚ περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των κονδυλίων για εθνικά 

προγράμματα μελισσοκομίας αλλά και την καλύτερη προστασία τοπικών και περιφερειακών ειδών μελισσών.

https://cutt.ly/tHPCkrE
https://cutt.ly/FHPCbN0
https://cutt.ly/mHPClAD
https://cutt.ly/XHPCxXW
https://cutt.ly/KHPCmmU
https://cutt.ly/FHPCbN0



