
Το Γραφείο του ΕΚ στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι συζητήσεις τις οποίες συνδιοργάνωσε το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα με το 
ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 9-11 Ιου-
νίου στην Πάτρα, ενώ δημοσιογράφοι από την Κύπρο, την Κροατία, τη Γαλλία και την Ισπανία που παρακολούθησαν 
το Συνέδριο επισκέφθηκαν έργα που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αναλυτικά και με αφορμή τη Διάσκε-
ψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στη συζήτηση για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και το νέο οικονομι-
κό μοντέλο που διαμορφώνεται συμμετείχε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής Franc Bogovič, ενώ η ευρωβουλευτής 
Μαρία Σπυράκη συμμετείχε σε συζήτηση για την Πράσινη Μετάβαση στη Μεσόγειο, μαζί με τον συνάδελφό της 
Cyrus Engerer. Οι ευρωβουλευτές επισήμαναν τις θέσεις του ΕΚ για μια νέα πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη Ευρώπη 
και ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου με τις ιδιαιτερότητές της. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν επίσης οι 
ευρωβουλευτές Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Πέτρος Κόκκαλης και Έλενα Κουντουρά.

Οι Έλληνες πολίτες για το Μέλλον της Ευρώπης;

«Μπορούμε σίγουρα μέσα από την πολυπλοκότητα να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα», σχολι-
άζει ο 59χρονος Κωνσταντίνος Αδαμάκης που μίλησε στην Athens Voice για την εμπειρία της συμμετοχής του στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Ο κύριος Αδαμάκης συμμετείχε στην ομάδα πολιτών που συναντήθηκε στη 
Βαρσοβία και ασχολήθηκε με την κλιματική αλλαγή, το Περιβάλλον και την Υγεία και, όπως παρατηρεί, η διαδικα-
σία καθώς και η συζήτηση των προτάσεων των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν κάτι που θα του μείνει 
αξέχαστο, κυρίως λόγω της απόλυτης δημοκρατίας που υπήρξε και των κανόνων που καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δι-
άσκεψης ακολουθήθηκαν. Στις εργασίες της Διάσκεψης και στην ομάδα των πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είχε συμμετάσχει και η Δομνίκη Παπαδοπούλου, στην ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχε σχολιάσει την 
εμπειρία της τονίζοντας πως «η επαφή με πολίτες από τα κράτη-μέλη, η ανταλλαγή απόψεων, οι διαφωνίες, η γνωρι-
μία με τα δικά τους προβλήματα ήταν η καλύτερη αφορμή, ώστε να περάσουμε τα μηνύματά μας στην ΕΕ».

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης - Τα συμπεράσματα

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιείται τη 
Δευτέρα 20 Ιουνίου στις 2 μμ υπό τον συντονισμό του προέδρου και γενικού διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιου Περ-
δικάρη. Στη συζήτηση, πολιτικοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που συμμετείχαν στην ολομέλεια της 
Διάσκεψης θα μιλήσουν για τα συμπεράσματα και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις μαθητών από τα σχολεία-πρέσβεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ 
στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Η συζήτηση θα μεταδοθεί από την ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ και από 
τη σελίδα του στο Facebook.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Τέλος στην Ψηφιακή Άγρια Δύση

Την επί της αρχής συμφωνία με τις κυβερνήσεις της ΕΕ 
για τον Νόμο Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) ενέκρινε η 
επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου (IMCO), ανοίγοντας τον 
δρόμο για την επικύρωσή της και από την ολομέλεια του 
ΕΚ τον Ιούλιο. Οι νέοι κανόνες θωρακίζουν τους χρήστες 
των ψηφιακών υπηρεσιών και διασφαλίζουν τη διαφά-
νεια και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
εισάγουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις μεγάλες 
ψηφιακές πλατφόρμες, και θεσπίζουν την απαγόρευση 
χρήσης των ευαίσθητων δεδομένων στις online διαφη-
μίσεις και διενέργειας διαφημιστικών εκστρατειών που 
στοχεύουν ανήλικους. «Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά 
ώστε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές, πιο δίκαιο 
και πιο διαφανές προς όφελος πολιτών και επιχειρήσε-
ων», υπογράμμισε η εισηγήτρια Christel Schaldemose, 
προσθέτοντας πως η νέα νομοθεσία «βάζει τέρμα στην 
Ψηφιακή Άγρια Δύση. Ενισχύουμε την προστασία των 
καταναλωτών και ρυθμίζουμε τον πυρήνα του επιχει-
ρηματικού μοντέλου στις πλατφόρμα. Εν κατακλείδι, 
ό,τι είναι παράνομο στον offline κόσμο θα είναι επίσης 
παράνομο και στον online κόσμo».

Δεν υπάρχει «πράσινο» στο φυσικό αέριο και την πυ-
ρηνική ενέργεια

Το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια δεν συνι-
στούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστη-
ριότητες επισημαίνουν οι επιτροπές Περιβάλλοντος 
(ENVI) και Οικονομικών Υποθέσεων (ECON), εκφράζο-
ντας την πλήρη αντίθεσή τους με την πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στον υπό διαμόρφωση κανονισμό 
για την Ταξινομία της ΕΕ. Τα μέλη των δύο επιτροπών 
αναγνωρίζουν τη σημασία των δύο τεχνολογιών στη 
διασφάλιση σταθερής παροχής ενέργειας κατά τη με-
τάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία. Σήμερα τα κρά-
τη μέλη και οι επενδυτές μπορούν ελεύθερα να ορί-
ζουν το ενεργειακό μείγμα που θα χρησιμοποιούν ή θα 
χρηματοδοτούν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέω-
ση αποκλειστικής χρήσης συγκεκριμένης τεχνολογί-
ας. Ωστόσο, το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια 
δεν μπορούν να θεωρούνται ως τεχνολογίες που πλη-
ρούν τα κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικο-
νομικών δραστηριοτήτων. Το ψήφισμα θα προωθηθεί 
στην ολομέλεια του Ιουλίου, ενώ Κοινοβούλιο και Συμ-
βούλιο πρέπει να αποφασίσουν έως τις 11 Ιουλίου εάν 
θα θέσουν βέτο στην πρόταση της Επιτροπής. Αν η από-
λυτη πλειοψηφία των μελών του ΕΚ (τουλάχιστον 353 
ευρωβουλευτές) εγκρίνει το ψήφισμα, η Επιτροπή θα 
πρέπει είτε να αποσύρει την πρόταση είτε να επανέλθει 
με τροποποίησή της.

Τεχνητή νοημοσύνη με διαφάνεια στην εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποι-
ούνται για την παραγωγή ειδήσεων ή προτείνουν πολιτι-
στικό περιεχόμενο στους πολίτες θα πρέπει να συμμορ-
φώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας, 
τονίζει η επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT), ενό-
ψει της διαμόρφωσης του Νόμου για την Τεχνητή Νοη-
μοσύνη. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι 
υλικό σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τις λειτουρ-
γίες και τα χαρακτηριστικά της θα πρέπει να ενσωμα-
τωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Αν και το όνομά 
της μπορεί να υποδηλώνει το αντίθετο, η τεχνητή νοη-
μοσύνη απέχει πολύ από το να είναι τέλεια. Μπορεί να 
κάνει διακρίσεις μεταξύ μαθητών με βάση το φύλο ή 
το χρώμα του δέρματός τους, βάσει του μοντέλου δε-
δομένων με το οποίο έχει τροφοδοτηθεί», υπογράμμι-
σε ο εισηγητής Marcel Kolaja. Ο Νόμος για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής 
της ΕΕ για την ενιαία ψηφιακή αγορά και απαιτεί από τα 
συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης να λειτουργούν με 
σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Οι σχετικές συστάσεις των αρμόδιων επι-
τροπών (IMCO και LIBE) θα ψηφιστούν τέλη Οκτωβρί-
ου, ώστε να έρθουν στην ολομέλεια τον Νοέμβριο.

Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών σε φυσικές 
και ψηφιακές αγορές

Με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ως και το 4% των 
ετήσιων εσόδων τους θα τιμωρούνται όσοι κατασκευ-
αστές, εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων δεν συμ-
μορφώνονται με τις προδιαγραφές ασφαλείας που 
προωθεί η ΕΕ. Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) 
ενέκρινε τη θέση του ΕΚ για τους νέους κανόνες ασφα-
λείας που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα (πλην των 
τροφίμων), ανεξαρτήτως αν πωλούνται σε φυσικά κα-
ταστήματα ή μέσω διαδικτύου. «Κάνουμε ένα κρίσιμο 
βήμα ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα εί-
ναι ασφαλή στην Ευρώπη, σχολίασε η εισηγήτρια Dita 
Charanzová. «Το σημαντικό είναι ότι το κάνουμε με τρό-
πο που προστατεύει τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να 
περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών», πρόσθεσε. 
Το κείμενο που υιοθέτησε η επιτροπή βρίσκεται σε πλή-
ρη ευθυγράμμιση με τον Νόμο Ψηφιακών Υπηρεσιών 
και προβλέπει ότι οι online αγορές θα πρέπει να θεσπί-
σουν ένα σημείο επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές 
και να συμμορφώνονται αμέσως σε εντολές ανάκλη-
σης προϊόντων. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν σαφείς 
προβλέψεις για την προστασία των παιδιών, των ηλικι-
ωμένων, των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των γυ-
ναικών. Μόλις και το Συμβούλιο υιοθετήσει τη θέση του, 
μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των δύο συννομοθετών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία 
και να τεθούν σε ισχύ οι νέεοι κανόνες.

Η καταγωγή δεν επιτρέπεται να αποτελεί αιτία διακρί-
σεων

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει το νομικό της οπλοστάσιο για 
τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των φύλων και 
την καταπολέμηση κάθε διάκρισης που βασίζεται στην 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση γυναικών με κατα-
γωγή από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη 
Λατινική Αμερική. «Τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολε-
μήσουν τις διακρίσεις και να προχωρήσουν στην άμεση 
υιοθέτηση της Οδηγίας κατά των Διακρίσεων, υπογραμ-
μίζει η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότη-
τας των Φύλων (FEMM), καθώς και να ενισχύσουν τους 
νόμους τους κατά των διακρίσεων. «Αν είσαι μαύρη λε-
σβία ή μουσουλμάνα με αναπηρία, τείνεις να αντιμετω-
πίζεις περισσότερες διακρίσεις από τις περισσότερες 
άλλες γυναίκες. Η ΕΕ πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη 
της [...]. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω ή να αγνοηθεί. 
Για αυτό είναι τόσο σημαντικό το Κοινοβούλιο να στηρί-
ξει αυτή την έκθεση», υπογράμμισε η εισηγήτρια Alice 
Kuhnke.

Έντονη αντίδραση στις μονομερείς ενέργειες του Ηνω-
μένου Βασιλείου

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να κινηθεί μο-
νομερώς με την παρουσίαση νομοσχεδίου σχετικά με τη 
διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και 
Ηνωμένου Βασιλείου συνιστά σοβαρή και απαράδεκτη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζει σε δή-
λωσή της η Ομάδα Επαφής με τη Βρετανία. Το επίμαχο 
νομοσχέδιο προκαλεί αβεβαιότητα στους πολίτες, τους 
επενδυτές και τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας. 
Η σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να βασίζεται 
στον πλήρη σεβασμό των αμοιβαία συμφωνηθέντων, 
επισημαίνουν οι συμπρόεδροι David McAllister, Bernd 
Lange και Nathalie Loiseau και προσθέτουν ότι η σύνα-
ψη της Συμφωνίας Αποχώρησης αποτελούσε προϋπό-
θεση για τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Εμπορίου 
και Συνεργασίας. «Υποστηρίζουμε πλήρως την έκκληση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη βρετανική κυβέρ-
νηση για την εξεύρεση λύσεων από κοινού. Δεν υπάρ-
χει ενδεχόμενο  επαναδιαπραγμάτευσης της Συμφωνίας 
Αποχώρησης και του Πρωτοκόλλου της Β. Ιρλανδίας  και 
μόνο από κοινού λύσεις δημιουργούν τη νομική βεβαι-
ότητα που δικαιούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της 
Β. Ιρλανδίας», επισημαίνουν.

Στις επιτροπές

Στην ολομέλεια

ΕΚΤ – Christine Lagarde  
H επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συζητήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde 
για τον αντίκτυπο στη λειτουργία της τράπεζας από τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τον υψηλό πληθωρισμό στην ευ-
ρωζώνη. Δευτέρα 20 Ιουνίου

Εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2022  
Το Κοινοβούλιο θα δημοσιεύσει την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 19 Απρι-
λίου – 16 Μαΐου 2022  και αντανακλά τις απόψεις των πολιτών για την ΕΕ. Τετάρτη 22 Ιουνίου

Πράσινη Συμφωνία / Fit For 55  
Ψηφοφορία επί τριών νομοσχεδίων που αποτελούν μέρος του προγράμματος “Fit For 55”: αναθεώρηση του Συστήματος 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα και του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμο-
γής Άνθρακα, μετά τη σχετικήαναβολή κατά την πρόσφατη ολομέλεια. Πέμπτη 23 Ιουνίου

Αποθέματα φυσικού αερίου πριν τον χειμώνα  
Το ΕΚ θα συζητήσει και θα ψηφίσει επί της συμφωνίας με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ταχύτερη συμπλήρωση 
των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου ώστε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να έχουν επαρκή καύσιμα για θέρμανση 
τον ερχόμενο χειμώνα. Πέμπτη 23 Ιουνίου

Σύνοδος Κορυφής –Υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία  
Οι ευρωβουλευτές θα υπογραμμίσουν τις προσδοκίες τους από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης -24ης Ιουνί-
ου και θα συζητήσουν εάν θα πρέπει να χορηγηθεί το καθεστώς προς ένταξη χώρας σε Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία. 
Τετάρτη 22 Ιουνίου. Το σχετικό ψήφισμα θα τεθεί στην ολομέλεια την Πέμπτη 23 Ιουνίου.

Σειρά Διαλόγων “Αυτή είναι η Ευρώπη”: Andrej Plenković  
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković για την κατάσταση της ΕΕ και τις μελ-
λοντικές προοπτικές της, στο πλαίσιο της σειράς διαλόγων με αρχηγούς κρατών μελών της ΕΕ. Θα ακολουθήσει συνέντευξη 
Τύπου με την πρόεδρο του ΕΚ, Roberta Metsola. Τετάρτη 22 Ιουνίου

Παράταση πιστοποιητικού EU COVID  
Ψηφοφορία επί της συμφωνίας με τους υπουργούς της ΕΕ για τη 12μηνη επέκταση ισχύος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού 
COVID (EU COVID), διασφαλίζοντας την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών, σε περίπτωση νέας επικίνδυνης παραλλαγής του ιού.  
Πέμπτη 23 Ιουνίου

Ρωσία και εξτρεμισμός στην ΕΕ  
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για τις σχέσεις της ρωσικής κυβέρνησης με ευρωπαϊκά κόμματα της άκρας δεξιάς και 
άκρας αριστεράς, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Πέμπτη 23 Ιουνίου

Πρόεδρος Ζάμπια  
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ζάμπια Hakainde Hichilema θα απευθυνθεί στους ευρωβουλευτές σε επίσημη συνεδρία 
στην ολομέλεια. Πέμπτη 23 Ιουνίου

Πρόγραμμα προέδρου  
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola θα βρίσκεται τη Φινλανδία στις 20-21 Ιουνίου όπου μεταξύ άλλων θα έχει συναντήσεις 
με τον πρόεδρο Sauli Niinisto και τον πρόεδρο της Βουλής Matti Vanhanen, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο. Την 
Τετάρτη 22 Ιουνίου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Bundesrat Bodo Ramelow και τον Ισπανό πρωθυπουργό Pedro 
Sánchez. Την Πέμπτη 23 Ιουνίου θα μιλήσει στους ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής και θα ακολου-
θήσει συνέντευξη Τύπου.

Γενέθλια και... ένας χρόνος παράταση ισχύος για το Ευρωπαϊκό 
Πιστοποιητικό COVID
Παράταση για 12 μήνες αποφάσισαν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID (EU 
COVID). Η απόφαση διασφαλίζει πως οι πολίτες της ΕΕ θα συνεχίσουν να μετακινούνται ελεύθερα από το ένα κρά-
τος μέλος στο άλλο με το πιστοποιητικό. ΕΚ και Συμβούλιο συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη δεν θα επιβάλλουν πε-
ριορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών που κατέχουν το πιστοποιητικό, με την επιφύλαξη της λήψης 
αναγκαίων μέτρων που δεν εισάγουν διακρίσεις και εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας. Oι ευρωβουλευτές 
πέτυχαν την εισαγωγή ρήτρας στη συμφωνία με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει έως το τέλος 
του 2022, αν η χρήση του πιστοποιητικού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Η ολομέλεια του ΕΚ θα ψηφίσει επί της 
συμφωνίας στη σύνοδό της στις 22-23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

την εβδομάδα που έρχεται

Δυτικά Βαλκάνια: Πρόοδος για Κόσοβο, ανησυχία για Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη

Έκκληση στις αρχές της Σερβίας να ξαναφέρουν τη χώρα ξανά προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ απευθύνει η 
επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), που εξέτασαν τις εκθέσεις προόδου των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο 
πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές σχολίασαν θετικά τη διαμόρφωση ενός πιο πλουραλιστικού κοινο-
βουλίου μετά τις εκλογές του περασμένου Απριλίου αλλά παράλληλα εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την από-
φαση της Σερβίας να μην υποστηρίξει τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας μετά την εισβολή της τελευταίας στην 
Ουκρανία. Σχετικά με το Κόσοβο, οι ευρωβουλευτές κατέγραψαν την αυξανόμενη πολιτική σταθερότητα και τον ισχυρό 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό του. Παράλληλα, καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να προχωρήσει στην κατάργηση της βίζας 
για τους πολίτες του Κοσόβου. Αναφορικά, τέλος, με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το ΕΚ επισημαίνει το συνεχιζόμενο ενδιαφέ-
ρον της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση της χώρας και καλεί για άρση του πολιτικού αδιεξόδου με επιτάχυνση των 
μεταρρυθμίσεων προς όφελος όλων των πολιτών.

Στιγμή στον χρόνο

2020
ΙΟΥΝΙΟΥ

Ημέρα Προσφύγων

Στιγμή στον χρόνο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά και απερίφραστα παρεμβαίνει για την προστασία των προσφύγων, 

την αντιμετώπιση των διακρίσεων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όσους αναζη-

τούν καταφύγιο σε μία από τις χώρες της ΕΕ, καθώς εκτός από μήτρα πολιτισμών και λαών, η Ευρώπη ήταν 

και εξακολουθεί να είναι ένα σημείο στο οποίο συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες. Ο πόλε-

μος στην Ουκρανία είναι η πιο πρόσφατη υπόμνηση της εξαιρετικά ευάλωτης θέσης στην οποία βρίσκονται οι 

πρόσφυγες και το ΕΚ από την πρώτη στιγμή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη παροχής ασφαλών διόδων προς 

τις χώρες της ΕΕ με έμφαση στα παιδιά και τις γυναίκες.
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