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Highlight

την εβδομάδα που πέρασε 

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

Από την... κουζίνα στο ντεπόζιτο: Οι ευρωπαϊκοί ουρα-
νοί μπορούν να γίνουν πιο καθαροί

Φιλόδοξους στόχους για πιο φιλικά προς το περιβάλ-
λον αεροπορικά καύσιμα θέλουν οι ευρωβουλευτές 
της αρμόδιας επιτροπής Μεταφορών (TRAN), με τις 
προτάσεις τους να περιλαμβάνουν ακόμα και τη χρήση 
ελαίων που χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα για την 
τροφοδοσία των αεροσκαφών. Το προσχέδιο απόφα-
σης που ενέκρινε η επιτροπή είναι μέρος του προγράμ-
ματος ReFuelEU -μέρος του πακέτου «Fit for 55»- και 
προωθεί τη χρήση βιώσιμων καυσίμων από αεροπορι-
κές εταιρείες και αεροδρόμια στην ΕΕ, ώστε η Ευρώπη 
να πετύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 
Εκτός των ελαίων, οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν επί-
σης τη χρήση συνθετικών καυσίμων ακόμα και υδρο-
γόνου στις αερομεταφορές. «Είμαι υπερήφανος που η 
επιτροπή Μεταφορών αποφάσισε να αναβαθμίσει την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απανθρα-
κοποίηση των αερομεταφορών», δήλωσε ο εισηγητής 
Søren Gade, εκφράζοντας την ελπίδα για ευρεία στήρι-
ξη των προτάσεων στην ολομέλεια. Σήμερα, οι αερομε-
ταφορές παράγουν το 13,2% των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις ευρωπαϊκές μεταφορές.

Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για επαναπροωθήσεις 
στο Αιγαίο

Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και οι κα-
ταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις από την 
Ελλάδα προς την Τουρκία ήταν το αντικείμενο συζήτη-
σης μεταξύ των μελών της επιτροπής Πολιτικών Ελευθε-
ριών (LIBE) και του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου Νότη Μηταράκη. Η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε στις αναφορές που έχουν γίνει από την Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με περί-
που 540 περιστατικά ανεπίσημων επιστροφών από την 
Ελλάδα από τις αρχές του 2020. Σημειώνεται ότι τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο αντιπροσωπεία της επιτροπής επι-
σκέφθηκε την Αθήνα και τη Σάμο, όπου συναντήθηκε 
με εθνικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ για να 
αξιολογήσει αυτοπροσώπως την κατάσταση των μετα-
ναστών και των αιτούντων άσυλο.

Τι περιμένουν οι Τσέχοι ευρωβουλευτές από την προε-
δρία της χώρας τους;

Η Τσεχία αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου την προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ για έξι μήνες, παίρνοντας τη σκυτάλη 
από τη Γαλλία, ενώ την Πρωτοχρονιά του 2023 θα δώ-
σει τη θέση της στη Σουηδία. Η Τσεχία δίνει έμφαση στη 
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και στην ανάκαμψη 
της Ουκρανίας, την ενεργειακή ασφάλεια, την ενίσχυ-
ση της ευρωπαϊκής άμυνας και της κυβερνοασφάλειας 
αλλά και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας και των δημοκρατικών θεσμών.  Οι Τσέχοι ευρω-
βουλευτές περιμένουν επίσης πως στο τρέχον εξάμηνο 
θα ολοκληρωθεί μέρος του «Fit for 55» και του προ-
γράμματος για την αντιμετώπιση του μαύρου χρήμα-
τος και πως θα προχωρήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
τις σπάνιες ασθένειες και τις καταναλωτικές πιστώσεις.

Αντιδράσεις στις εξελίξεις στις ΗΠΑ για τις αμβλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει έντονα 
την οπισθοδρόμηση σχετικά με τα δικαιώματα των γυ-
ναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
που σημειώνεται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 
των ΗΠΑ και ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, τόνισε 
ο πρόεδρος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
(FEMM) Robert Biedro (Σοσιαλδημοκράτες, Πολωνία), 
σχολιάζοντας την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
των ΗΠΑ με την οποία καταργείται το θεσμοθετημένο 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο δικαίωμα στην άμβλωση. «Εί-
μαι συγκλονισμένος από τις πρόσφατες εξελίξεις στις 
Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε για να προσθέσει πως 
«θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των γυ-
ναικών και των κοριτσιών στις ΗΠΑ και σε όλους όσοι 
εμπλέκονται τόσο στην παροχή όσο και στην υπεράσπι-
ση του δικαιώματος και της πρόσβασης στη νόμιμη και 
ασφαλή φροντίδα της άμβλωσης σε τέτοιες δύσκολες 
συνθήκες».

Χωρίς δασμούς στην ΕΕ αγροτικά προϊόντα της Μολ-
δαβίας

Λίγες ημέρες μετά την απονομή στη Μολδαβία του κα-
θεστώτος της προς ένταξη χώρας, η επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τον 
διπλασιασμό των ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων 
της Μολδαβίας που θα εισάγονται χωρίς δασμούς στην 
ΕΕ. Το μέτρο λαμβάνεται ώστε η Μολδαβία να αντι-
σταθμίσει τις απώλειες που υφίσταται εξαιτίας των κυ-
ρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. «Η πρόταση για αυτό το 
προσωρινό εμπορικό μέτρο θα επιτρέψει στη Μολδα-
βία να ανακατευθύνει μέρος του εμπορίου της προς την 
ΕΕ, επιτρέποντάς της να πουλήσει τη φετινή σοδειά και 
να στηρίξει τη σταθερότητα της οικονομίας της», ανέφε-
ρε η εισηγήτρια Markéta Gregorová. Ο διπλασιασμός 
των ποσοτήτων για τις οποίες δεν επιβάλλονται δασμοί 
θα ισχύει για ένα έτος.

Ενημέρωση Τύπου  
Συνέντευξη Τύπου του Εκπροσώπου Τύπου του ΕΚ τη Δευτέρα 4 Ιουλίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας για τις αλλαγές της τελευ-
ταίας στιγμής στο πρόγραμμα της ολομέλειας με δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση.

Ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές  
Τελική συζήτηση και ψήφιση επί των νόμων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Πρόκειται για 
νομοθεσία-ορόσημο που περιορίζει την ισχύ των μεγάλων εταιρειών ψηφιακών υπηρεσιών, εισάγει περισσότερη διαφά-
νεια για τις δραστηριότητές τους και προστατεύει τους χρήστες από παράνομο περιεχόμενο. Την Τρίτη 5 Ιουλίου στις 15:00 
ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για τη νέα νομοθεσία. Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Ιουλίου

   
Ταξινομία, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια  
Το ΕΚ θα αποφασίσει αν θα ασκήσει βέτο στην πρόταση της Επιτροπής να χαρακτηριστούν επενδύσεις φυσικού αερίου και 
πυρηνικής ενέργειας ως περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες. Τρίτη 5 & Τετάρτη 6 Ιουλίου

   
Ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές  
Τελική συζήτηση και ψήφιση επί των νόμων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).  
Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Ιουλίου

Αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου της ΕΕ  
Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (COP15) τον Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο θα πιέσει την 
Επιτροπή για μια φιλόδοξη πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα. Τετάρτη 6 Ιουλίου

Τσεχική Προεδρία  
Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Petr Fiala θα παρουσιάσει στην ολομέλεια το πρόγραμμα της χώρας του, η οποία αναλαμβά-
νει την 1η Ιουλίου την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου του 
πρωθυπουργού Fiala με την πρόεδρο Roberta Metsola. Τετάρτη 6 Ιουλίου

ΗΠΑ και αμβλώσεις  
Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το ΕΚ αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη να διαφυλαχθεί το δι-
καίωμα στην έκτρωση στην ΕΕ και να καταδικάσει την οπισθοδρόμηση στα σεξουαλικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ανα-
παραγωγής για τις γυναίκες στις ΗΠΑ. Δευτέρα 4 και Πέμπτη 7 Ιουλίου

«Αυτή είναι η Ευρώπη» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη  
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στην ολομέλεια σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και 
το μέλλον της ΕΕ στο πλαίσιο της σειράς διαλόγων «Αυτή είναι η Ευρώπη». Τρίτη 5 Ιουλίου

«Fit for 55»: ταχύτερη μετάβαση σε οικολογικά αεροπορικά καύσιμα  
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασης του σχεδίου ReFuelEU για την αύξηση της χρήσης συνθετικών καυσίμων ή και 
υδρογόνου στις αερομεταφορές, ώστε να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Πέμπτη 7 Ιουλίου

Κρίση κόστους ζωής και πληθωρισμός  
Συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους ζωής. Τρίτη 5 Ιουλίου

Προστασία της ψυχικής υγείας στον ψηφιακό χώρο εργασίας  
Μέτρα για την πρόληψη του άγχους λόγω της συνεχούς χρήσης της τεχνολογίας θα προτείνει το ΕΚ, με στόχο την ενίσχυση 
της ψυχικής υγείας και των οφελών της κατ’ οίκον εργασίας. Τρίτη 5 Ιουλίου

Η φτώχεια των γυναικών στην Ευρώπη  
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καλέσουν την Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μια αποτελεσματικότερη 
στρατηγική ενάντια στις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Ιουλίου

Διεύρυνση της ΕΕ: Οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια  
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πολιτική κατάσταση σε Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κόσοβο και Σερβία. Τρίτη 5 & Τετάρτη 
6 Ιουλίου

Σχέσεις της Ρωσίας με εξτρεμιστικά κόμματα στην ΕΕ  
Η ολομέλεια θα συζητήσει τις σχέσεις της ρωσικής κυβέρνησης με εξτρεμιστικά και λαϊκιστικά κόμματα στην ΕΕ.  
Τετάρτη 6 Ιουλίου

Απώλεια ζωών και μεταχείριση των αιτούντων ασύλου στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου  
Η ολομέλεια θα αξιολογήσει τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στον ισπανικό θύλακα της Μελίγια και πιθανές δράσεις εκ μέ-
ρους της ΕΕ για να ανακουφιστεί η πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και να ενισχυθούν τα κράτη μέλη της πρώτης 
γραμμής. Δευτέρα 4 Ιουλίου

Τέλος στην ασυδοσία των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα
Κανόνες που βάζουν τέλος στην χωρίς έλεγχο κυκλοφορία κρυπτονομισμάτων βάζει κατ’ αρχήν συμφωνία του ΕΚ με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ειδικότερα, οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα θα πρέπει να είναι δυνατό να ανιχνευθούν 
όπως ισχύει σήμερα για τις μεταφορές χρημάτων. Τα στοιχεία του αποδέκτη και η προέλευση του περιουσιακού στοι-
χείου θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα δεδομένα της συναλλαγής. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογρα-
φικών περιουσιακών στοιχείων θα υποχρεώνονται στην παροχή αυτών των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές εάν δι-
εξάγεται έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Το νέο πλαίσιο «εισάγει έναν από τους πιο φιλόδοξους κανόνες στη μεταφορά κρυπτονομισμάτων στον κόσμο» σχολί-
ασε ο συνεισηγητής Ernest Urtasun. Η συνεισηγήτρια Assita Kanko τόνισε πως τα κρυπτονομίσματα έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία και στο ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος. «Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα», υπογράμμισε.
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την εβδομάδα που έρχεται

Στο Κοινοβούλιο χτυπά η καρδιά της Δημοκρατίας, καθώς είναι ο θεσμός που νομοθετεί και ελέγχει τη λει-

τουργία της εκτελεστικής εξουσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο μεγαλύτερος διεθνής κοινοβουλευ-

τικός οργανισμός με τα 705 μέλη του να εκπροσωπούν τους 450 εκατ. πολίτες της ΕΕ. Με διαφάνεια, έμφα-

ση στη λογοδοσία και προσήλωση στην εντολή που έχει λάβει από τους πολίτες των 27 κρατών μελών, το ΕΚ 

αναλαμβάνει συχνά πρωτοβουλίες για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών, την ενίσχυση της συ-

νεργασίας και τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης έως τις 10 Ιουλίου!

Μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και τις εκδόσεις του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελ-
λάδα δείχνουν οι επισκέπτες του 41ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 24 Ιουνίου 
και ολοκληρώνεται στις 10 Ιουλίου. Από τις πρώτες μέρες του Φεστιβάλ, εξαντλήθηκαν στο περίπτερο του Γραφείου 
οι χάρτες και η έκδοση «Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η έκδοση «40 
Χρόνια Ελλάδα - Ευρώπη». Το περίπτερο επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής  Μαρία Σπυράκη, ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας, 
η Αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου και ο βουλευτής Κώστας Γκιουλέκας.

Στην ολομέλεια

Δήλωση των ηγετών των πολιτικών ομάδων για τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής το 2023

Ενόψει της συζήτησης για την Κατάσταση της Ένωσης 
στις 14 Σεπτεμβρίου οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων 
του ΕΚ τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι η ΕΕ θα εξα-
κολουθήσει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις 
το 2023, ενόψει και των ευρωεκλογών του 2024. Κα-
λούν την Επιτροπή να θέσει στις άμεσες προτεραιότη-
τές της, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική για την ανοικο-
δόμηση της Ουκρανίας, την παροχή συνδρομής στα 
κράτη μέλη που υποδέχονται πρόσφυγες από τη χώρα, 
την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, την επιτάχυνση της δι-
αδικασίας για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, τη 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υιο-
θέτηση των νέων τεχνολογιών και τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό τους και την πλήρη υλοποίηση του Ευρω-
παϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της 
Διακήρυξης του Πόρτο.
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