
«Εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την 
οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου... » Συνθήκη της Λισαβόνας

1515
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα για τη Δημοκρατία

Highlights Tην εβδομάδα 
που πέρασε

Tην εβδομάδα 
που έρχεται

Το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα

Στιγμή στον 
χρόνο

Social Media
Corner

Γνωρίστε τους 
ευρωβουλευτές

09 Σεπτεμβρίου 2022

Highlights

14 Σεπτεμβρίου | Όλα τα βλέμματα στο Ευρωκοινοβούλιο
Στη συζήτηση με αφορμή την προγραμματισμένη για τις 14 Σεπτεμβρίου ομιλία της προέδρου της Επιτροπής Ursula 
von der Leyen στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφε-
ται το διεθνές ενδιαφέρον. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί σε μία κρίσιμη περίοδο, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέ-
μου στην Ουκρανία και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον ενεργειακό τομέα. Εκτός από τα συγκεκριμέ-
να θέματα, η πρόεδρος της Επιτροπής αναμένεται επίσης να αναφερθεί στις πολίτικές της Ευρώπης για το περιβάλλον, 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πορεία της ΕΕ μετά την πανδημία. Με αφορμή την ομιλία της von der 
Leyen, πραγματοποιείται την ίδια ημέρα εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου 
του ΕΚ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Στη συζήτηση με σπου-
δαστές του ΕΚΔΔΑ θα συμμετέχει ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κώστας Τσουτσοπλίδης.

Συζήτηση για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen θα απευθύνει 
ομιλία στην ολομέλεια για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης με τους ευρωβουλευτές 
αναμένεται να βρεθούν η αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ουκρανία, οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, η διασφάλιση της ενεργεια-
κής επάρκειας της ΕΕ, η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά 
ενέργειας. Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου, 10:00 (ώρα Ελλάδας)

   
Ενεργειακό κόστος.  Συζήτηση των ευρωβουλευτών με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την αντίδραση της ΕΕ απέναντι 
στη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους. 13 Σεπτεμβρίου. Ψηφοφορία: σύνοδος ολομέλειας 3-6 Οκτωβρίου

Ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας.  Τα σχέδια στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55» για την επιτάχυν-
ση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση κατανάλωσης έως το 2030 θα τεθούν σε ψηφοφορία την  
Τετάρτη. Δευτέρα-Τετάρτη, 12 - 14 Σεπτεμβρίου

Ευρωπαϊκές αξίες και Ουγγαρία.   Εξέταση των εξελίξεων μετά την απόφαση του ΕΚ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 7 το 2018. 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να κρίνουν πως η Ουγγαρία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ως ολοκληρωμένη δημοκρατία 
και πως οι ευρωπαϊκές αξίες αντιμετωπίζουν συστημικό κίνδυνο. Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Επαρκής κατώτατος μισθός.  Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τους νέους κανόνες για τον κατώτατο μισθό, 
ώστε να διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να ενισχύονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τρίτη 13 και 
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

Αυτή Είναι η Ευρώπη - Sanna Marin.  Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Sanna Marin θα μιλήσει στην ολομέλεια στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών «Αυτή είναι η Ευρώπη» και θα παρουσιάσει τις απόψεις της για την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ.  
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες. Κοινή συνέντευξη Τύπου της Sanna Marin και της προέδρου του ΕΚ 
Roberta Metsola έχει προγραμματιστεί για ττις 13:00 ώρα Ελλάδας. Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Παρακολουθήσεις στην Ελλάδα.  Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τις καταγγελίες περί 
παρακολουθήσεων και χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

Χρηματοδότηση για την εκπαίδευση.  Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ζητήσουν αύξηση των δαπανών της ΕΕ για την εκ-
παίδευση και την κατάρτιση πέραν του σημερινού 5% του ΑΕΠ και να παροτρύνουν κάθε κράτος-μέλος να δαπανήσει το 10% 
των κονδυλίων του για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στην εκπαίδευση και το 2% για τον πολιτιστικό και δημιουργικό 
τομέα. Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Αντιμετώπιση της αποψίλωσης δασών.  Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου που προβλέπει πως οι επιχειρήσεις που πω-
λούν προϊόντα στην ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν πως αυτά δεν προέρχονται από αποψιλωμένες ή υποβαθμισμένες εκτά-
σεις. Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Πόλεμος στην Ουκρανία.  Συζήτηση με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Joseph Borell επί των τελευταίων εξε-
λίξεων στην Ουκρανία και ψηφοφορία, αργότερα μέσα στην εβδομάδα, εφόσον οι ευρωβουλευτές συμφωνήσουν με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, επί του νέου μακροπρόθεσμου δανείου ύψους 5 δισ. ευρώ προς τη χώρα. Αρχική συζήτηση:  
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Κλιματική αλλαγή.   Στον απόηχο της καταστροφικής ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών που έπληξαν την Ευρώπη το κα-
λοκαίρι, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από την ΕΕ και θα τοπο-
θετηθούν επί πρότασης σχετικού ψηφίσματος. Τρίτη 13 και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών.  Συζήτηση με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετι-
κά με τη διασφάλιση της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου και σε αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Αναμένεται να τεθούν 
και τα εμπόδια που θέτουν ορισμένα κράτη μέλη στην υποβολή αιτήσεων ασύλου, που οδηγούν σε υπερπληθυσμό και σε 
καθυστερήσεις επεξεργασίας των αιτημάτων. Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της ΕΕ.  Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τον αντί-
κτυπο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ τα τελευταία χρόνια και θα ζητήσουν να διατηρηθεί ο μελλοντικός προϋπο-
λογισμός της πολιτικής συνοχής της ΕΕ τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο όπως κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027.  
Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ: έκθεση του Κοινοβουλίου για την περίοδο 2020-2021.  Οι ευρωβουλευτές θα αξιολο-
γήσουν τον αντίκτυπο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την επιβολή του 
νόμου. Το προς συζήτηση κείμενο καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και προωθούν τη ρη-
τορική μίσους και δυσφήμησης σε βάρος των ΜΜΕ, των ΜΚΟ και των μειονοτήτων. Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Ενημέρωση των δημοσιογράφων.  Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραχωρήσει τη Δευτέρα, 12/9 και 
17:30 ώρα Ελλάδας συνέντευξη Τύπου για τις εργασίες της ολομέλειας που εκκινούν στις 18:00, ενώ οι ενημερώσεις από 
τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Τρίτης.

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Παρακολουθήσεις: Οι πολίτες χρειάζονται μεγαλύτερη 
διαφάνεια

Την ανάγκη να διερευνηθούν επειγόντως οι εταιρείες κα-
τασκοπευτικού λογισμικού επισήμαναν τα μέλη της εξε-
ταστικής επιτροπής του ΕΚ που διερευνά τη χρήση του 
λογισμικού Pegasus και ισοδύναμου κατασκοπευτικού 
λογισμικού επιτήρησης. Στη δημόσια ακρόαση για την 
Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμ-
βρίου, κατέθεσαν τη μαρτυρία τους δημοσιογράφοι 
που έχουν διερευνήσει υποθέσεις παρακολούθησης ή 
έχουν στοχοποιηθεί με κατασκοπευτικό λογισμικό, Στη 
συνέχεια, Έλληνες αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στο 
νομικό πλαίσιο και τη δραστηριότητα των ανεξάρτητων 
αρχών στη χώρα. Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι ευ-
ρωβουλευτές ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
πολίτες της ΕΕ, υπενθύμισαν δε ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση έχει υποσχεθεί να διερευνήσει γρήγορα τις εν λόγω 
υποθέσεις και την παρότρυναν να σημειώσει ταχύτερη 
πρόοδο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά στηρίζει και είναι υπέρμαχος των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ, τα μέλη του οποίου εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες των 

κρατών μελών, αγωνίζεται διαρκώς εναντίον νέων και παλαιών απειλών κατά της ελευθερίας. Η διαφύλαξη 

της δημοκρατίας αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια αυτή. Αναγνωρίζοντας πως η υποστήριξη της δημοκρατίας 

δεν είναι υπόθεση που περιορίζεται στα ευρωπαϊκά σύνορα, το ΕΚ δίνει το παρόν σε όλο τον κόσμο, υποστη-

ρίζοντας τη δημοκρατία, ενώ μέσω πρωτοβουλιών όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, δίνει νέα 

πνοή στο γόνιμο διάλογο για την εξέλιξη της δημοκρατίας και των θεσμών στην ίδια την Ευρώπη.

H αντίστροφη μέτρηση για το AnimaSyros έχει αρχίσει!

Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων AnimaSyros ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία με το Γραφείο του ΕΚ 
στην Ελλάδα να δηλώνει και πάλι «παρών», με ανοιχτή συζήτηση που διοργανώνει στις 23 Σεπτεμβρίου στο θέατρο 
Απόλλων της Ερμούπολης. Η Δανάη Κατωπόδη animator & production manager και η Laura Almantaite, παραγω-
γός και διευθύντρια του Φεστιβάλ BLON της Λιθουανίας θα συζητήσουν με τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κώστα Τσουτσοπλίδη για το πώς το animation μπορεί να μιλήσει στην καρδιά 
του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη και να προάγει τις αξίες της δημοκρατίας. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Ελλάδα και το AnimaSyros διοργανώνουν εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης στις 
13 Σεπτεμβρίου στις 8 μμ στο κτίριο του Γραφείου στο κέντρο της Αθήνας.

Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών sapiens

To βιβλίο της πρώην ευρωβουλευτή Άννας Καραμάνου με τίτλο «Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών sapiens 1821-
2021» παρουσιάζεται σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στις 15 Σεπτεμβρίου στου Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα. 
Στην εκδήλωση, που θα αναμεταδοθεί μέσω YouTube, θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ένωσης των πρώην ευρωβουλευ-
τών δρ Klaus Hänsch και η αντιπρόεδρος Monica Baldi. Το βιβλίο περιγράφει ένα ιστορικό ταξίδι που ξεκινάει από 
την Επανάσταση του 1821 και φτάνει ως την πανδημία, το ελληνικό MeToo και την ψηφιακή μετάβαση.
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Στην ολομέλεια

«Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν παράδειγμα για όλους μας»
«Ελάχιστοι διαμόρφωσαν την παγκόσμια ιστορία όσο η βασίλισσα Ελισάβετ Β’» υπογράμμισε η πρόεδρος του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, μετά τον θάνατο της μακροβιότερης μονάρχη του βρετανικού θρό-
νου. «Η προσήλωσή της στο καθήκον αποτελεί παράδειγμα για όλους μας, ο κόσμος θρηνεί μαζί με τον λαό της στο  
Ηνωμένο Βασίλειο και πέρα από αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος του ΕΚ. Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την ομιλία 
της βασίλισσας Ελισάβετ στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1992.

την εβδομάδα που πέρασε

Metsola: Οι πολίτες απαιτούν ισχυρή αντίδραση 
στην ενεργειακή κρίση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επειγόντως να αναλά-
βει πρωτοβουλίες υπέρ της ενεργειακής αυτονομίας και 
αντοχής της ΕΕ, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Roberta Metsola. Κατά τη συνάντησή της με 
την πρόεδρο Επιτροπής Ursula von der Leyen ενόψει 
της ομιλίας της τελευταίας στην ολομέλεια για την Κατά-
σταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Metsola υπογράμμι-
σε πως οι πολίτες περιμένουν μία ισχυρή, αποφασιστι-
κή και ταχεία αντίδραση απέναντι στον πληθωρισμό και 
τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Πρέπει να εφαρμοστούν 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και, 
ταυτόχρονα, να μην υπάρξει παρέκκλιση από τους κλι-
ματικούς στόχους, πρόσθεσε η Πρόεδρος του ΕΚ.

Πλήρης υποστήριξη του ΕΚ στην Ουκρανία

Την απόλυτη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ώστε να ξεκινήσουν 
οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της δοκιμαζόμε-
νης χώρας στην ΕΕ, εξέφρασε η πρόεδρος Roberta 
Metsola κατά τη συνάντησή της με τον Ουκρανό πρω-
θυπουργό Denys Shmyhal. Η προσήλωση της Ευρώπης 
υπέρ μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Ουκρανίας παρα-
μένει ισχυρή, διαβεβαίωσε η Metsola. «Ο πραγματικός 
στόχος είναι η δημοκρατία, η ελευθερία και η αλήθεια», 
ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΕΚ στα εγκαί-
νια έκθεσης φωτογραφίας για τα εγκλήματα πολέμου 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Οι υπεύθυνοι για αυτά τα 
εγκλήματα πολέμου θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», 
υπογράμμισε.

Προστασία της άγριας ζωής και διακοπή του παράνομου 
εμπορίου

Τη θέση της σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της 
ΕΕ ενόψει της διεθνούς διάσκεψης που διοργανώνει ο 
ΟΗΕ για την προστασία των απειλούμενων ειδών, στον 
Παναμά τον Νοέμβριο, υιοθέτησε η επιτροπή Περιβάλ-
λοντος του ΕΚ με ευρεία πλειοψηφία. Οι ευρωβουλευ-
τές υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερη πρόλη-
ψη στην προστασία της άγριας ζωής, δεδομένης της 
συνεχιζόμενης απειλής που θέτει το διεθνές εμπόριο 
για μεμονωμένα ζώα και είδη. Ανησυχία προκαλεί το γε-
γονός ότι η αγορά των εξωτικών κατοικίδιων αυξάνε-
ται τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς. Στόχος θα πρέπει να 
είναι η εξάλειψη κάθε παράνομου εμπορίου, ενώ έως 
το 2025, κάθε παράνομη εμπορική δραστηριότητα με 
αντικείμενο την άγρια ζωή θα πρέπει να έχει τερματι-
στεί.

Ιστορική συμφωνία με τις προεδρίες του Συμβουλίου 
για μετανάστευση και άσυλο

Σε συμφωνία κατέληξε το ΕΚ με τις εναλλασσόμενες 
προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την αναμόρ-
φωση του πλαισίου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το 
άσυλο. Η συμφωνία επικυρώθηκε με την υπογραφή 
της από την πρόεδρο Roberta Metsola, τον πρόεδρο 
της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Juan Fernando 
López Aguilar, την πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για 
το Άσυλο Elena Yoncheva και τους μόνιμους αντιπροσώ-
πους της Τσεχίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας, του Βελ-
γίου και της Γαλλίας. «Πρόκειται αναμφίβολα για μια 
ιστορική στιγμή», αναφέρεται στην κοινή δήλωση, κα-
θώς «το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και η νέα 
Συνθήκη για τη μετανάστευση και το άσυλο αποτελούν 
κορυφαία προτεραιότητα για το ΕΚ και το Συμβούλιο». 
Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν όσο το 
δυνατό στενότερα για την υιοθέτηση των νομοθετικών 
προτάσεων πριν τη λήξη της τρέχουσας νομοθετικής πε-
ριόδου το 2024.

Οι προτεραιότητες της Τσεχικής προεδρίας του Συμ-
βουλίου στο ΕΚ

Συνεχίστηκαν την περασμένη εβδομάδα οι συναντήσεις 
υπουργών της τσεχικής κυβέρνησης με ευρωβουλευτές 
αντίστοιχων επιτροπών του ΕΚ. Ο κύκλος ενημέρωσης 
και ανταλλαγής απόψεων είχε ανοίξει τον Ιούλιο, όταν η 
Τσεχία ανέλαβε για έξι μήνες την προεδρία του Συμβου-
λίου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Pavel Blažek συναντή-
θηκε με την επιτροπή Νομικών Θεμάτων όπου συζητή-
θηκαν μεταξύ άλλων η ψηφιοποίηση των συστημάτων 
απονομής Δικαιοσύνης, το νομικό καθεστώς για την τε-
χνητή νοημοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος. 
O υπουργός Blažek τόνισε πως η τσεχική προεδρία υπο-
στηρίζει έντονα τη στάση της ΕΕ απέναντι στη ρωσική 
επιθετικότητα και υπογράμμισε τον ρόλο της Eurojust 
στην επιβολή των κυρώσεων. Ο υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Mikuláš Bek επισήμανε τη σημασία των 
συνεχιζόμενων ενεργειών για την προστασία του κρά-
τους δικαίου, ενώ ο πρώτος αντιπρόεδρος της τσεχικής 
κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών Vit Rakušan 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διεύρυνση της ζώνης 
Σένγκεν, την προστασία των ανηλίκων και στο νομικό 
πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση.
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