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Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική κλιμάκωση. Στον απόηχο της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε η Μόσχα, 
των εικονικών δημοψηφισμάτων σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, των απειλών του Κρεμλίνου για χρήση πυρηνι-
κών και των ζημιών στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να δώσουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία. Τέλος, θα συζητηθεί η πρόταση για απλοποίηση των κανόνων σχετικά 
με τη χρήση των περιφερειακών κονδυλίων της ΕΕ  για τη στήριξη της Ουκρανίας. Δευτέρα 3 έως Πέμπτη 6 Οκτωβρίου

Για τις τιμές ενέργειας. Το ΕΚ πρόκειται να υιοθετήσει ψήφισμα επί των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την αντιμε-
τώπιση  των αυξημένων τιμών ενέργειας που πλήττουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Τετάρτη 5 Οκτω-
βρίου

Για τον κοινό φορτιστή.  Αναμένεται να εγκριθεί το νέο πλαίσιο που ορίζει ότι από το φθινόπωρο του 2024 όλα τα νέα κινη-
τά τηλέφωνα, tablets, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ακουστικά θα διαθέτουν θύρα φόρτισης USB Type-C.  Τρίτη 4 
Οκτωβρίου. Συνέντευξη Τύπου με τον εισηγητή την ίδια μέρα, 15:30 ώρα Ελλάδας

Για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και τις νέες συγκρούσεις Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον 
επικεφαλής της ευρωπαϊκής  διπλωματίας Josep Borrell για τις διαδηλώσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa 
Amini που βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών. Θα συζητηθεί επίσης η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στις 
σχέσεις Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν που οδήγησε σε νέες συγκρούσεις μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών το 
τελευταίο διάστημα. Τρίτη 4 και Πέμπτη 6 Οκτωβρίου

Για την Ένωση Υγείας. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να εγκρίνουν την προσωρινή συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση των δυ-
νατοτήτων της ΕΕ στην αντιμετώπιση και τον έλεγχο μεταδιδόμενων νοσημάτων και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
διασυνοριακών απειλών υγείας. Δευτέρα 3 και Τρίτη 5 Οκτωβρίου

Για την αναστολή χρηματοδότησης της Ουγγαρίας. Συζήτηση  επί των προτάσεων της Επιτροπής για πάγωμα των κονδυλίων 
που πρόκειται να διοχετευτούν στην Ουγγαρία, ως απάντηση στις ανησυχίες για την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου 
από την κυβέρνηση της Βουδαπέστης. Τρίτη 4 Οκτωβρίου

Για την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν. Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν την ολοκλήρωση της σχετι-
κής διαδικασίας προκειμένου η Βουλγαρία και η Ρουμανία -καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος- να γίνουν μέλη 
του χώρου Σένγκεν. Θα συζητηθούν επίσης προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κανόνων του χώρου. Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Για τους Ρομά στην Ευρώπη. Η ολομέλεια θα τοποθετηθεί επί ψηφίσματος με το οποίο τα κράτη μέλη καλούνται να συμπεριλά-
βουν τα παιδιά Ρομά στα εθνικά σχέδια προστασίας των παιδιών. Οι ευρωβουλευτές θα απευθύνουν επίσης ερωτήματα ως προς 
το αν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν προγράμματα ίσων ευκαιριών για τους Ρομά. Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιπάσματα. Με στόχο τη διατροφική ασφάλεια οι ευρωβουλευτές θα καλέσουν την ΕΕ 
να λάβει άμεση δράση και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ποσότητες λιπασμάτων για την αγροτική παραγωγή. Πέμπτη 6 Οκτω-
βρίου

Για την πολιτική αεροπορία. Θα εξεταστεί η κατάσταση του κλάδου των αερομεταφορών μετά την πανδημία και θα αποφασί-
σουν αν θα παραμείνουν εν ισχύ και με ποια μορφή ορισμένα μέτρα που είχαν ληφθεί για τη στήριξη του τομέα κατά τα προηγού-
μενα χρόνια. Τρίτη 4 Οκτωβρίου

Για την προώθηση των υδατοκαλλιεργειών και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ψηφοφορία  επί κειμέ-
νου που θα τονίζει τις προοπτικές των υδατοκαλλιεργειών στην Ευρώπη, η οποία σήμερα εισάγει το 70% των ψαριών και άλλων 
θαλασσινών που καταναλώνει, Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να ζητήσουν από την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για 
την καλύτερη προστασία των ωκεανών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Δευτέρα 3 έως Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν. Στον απόηχο των πλημμυρών στο Πακιστάν που στοίχισαν τη ζωή σε 1.500 
ανθρώπους και κατέστρεψαν κατοικίες και υποδομές, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετι-
κά με την αντίδραση της ΕΕ και τον τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Ενημέρωση δημοσιογράφων: Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚ θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις εργασίες της 
ολομέλειας τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι του Τύπου μπορούν να συμμετάσχουν στην 
ενημέρωση μέσω αυτού του συνδέσμου.

Για την ενέργεια. Η επιτροπή Μεταφορών (TRAN) θα θέσει σε ψηφοφορία νέους κανόνες που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη 
νέων σταθμών φόρτισης και τροφοδοσίας αυτοκινήτων, τρένων και αεροσκαφών με εναλλακτικά καύσιμα. Το προσχέδιο 
προβλέπει την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ανά 60 χλμ. σε κάθε κύριο δρόμο της ΕΕ έως το 2026 και την ανέγερση σταθ-
μών υδρογόνου ανά 100 χλμ. έως το 2028. Η επιτροπή θα ψηφίσει και επί προτάσεων για βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα. Δευ-
τέρα 3 Οκτωβρίου

Για το περιβάλλον στην Ουκρανία, το κλίμα και την COP27. Η επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) θα συζητήσει με τον Ουκρα-
νό υπουργό Περιβαλλοντικής Προστασίας Ruslan Strilets για την επίπτωση του πολέμου στο περιβάλλον της χώρας του. 
Επιπλέον, η επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τις θέσεις της ΕΕ ενόψει της διάσκεψης COP27 του ΟΗΕ για 
το κλίμα που θα πραγματοποιεί στην Αίγυπτο τον  Νοέμβριο. Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Για το κατασκοπευτικό λογισμικό. Η εξεταστική επιτροπή που διερευνά τη χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου 
λογισμικού (PEGA) θα συζητήσει με ευρωβουλευτές που έχουν γίνει στόχος κατασκοπευτικού λογισμικού. Πέμπτη 6 Οκτω-
βρίου
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Πολλαπλή ουκρανική υποψηφιότητα για το Βραβείο 
Ζαχάρωφ 2022

Στην τελικη ευθεία βρίσκεται η απονομή του Βραβείου 
Ζαχάρωφ 2022 μετά την ανακοίνωση του καταλόγου των 
υποψηφίων. Ο γενναίος λαός της Ουκρανίας, εκπρο-
σωπούμενος από τον πρόεδρο Volodymir Zelenskyy, 
ο  λαός της Ουκρανίας, και ο  Ουκρανός πρόεδρος 
Volodymir Zelenskyy προτάθηκαν ξεχωριστά. Οι υπό-
λοιποι υποψήφιοι είναι η ακτιβίστρια για το περιβάλλον 
Sônia Guajajara, η Επιτροπή Αλήθειας της Κολομβίας, 
η Παλαιστινο-αμερικανίδα δημοσιογράφος Shireen Abu 
Akleh, που έχασε τη ζωή της στις 11 Μαΐου κατά την επι-
δρομή του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό προσφύ-
γων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και ο Julian Assange, 
ιδρυτής του ιστότοπου Wikileaks.  Στις 13 Οκτωβρίου οι 
τρεις φιναλίστ θα επιλεγούν από τις επιτροπές Διεθνών 
Υποθέσεων και Ανάπτυξης, ενώ μία εβδομάδα μετά θα 
ανακοινωθεί ο νικητής από την πρόεδρο Roberta Metsola 
και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Η τελετή 
απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 
στην ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο. Το Βραβείο 
Ζαχάρωφ θεσπίστηκε το 1988 και αναδεικνύει την ελευ-
θερία της έκφρασης, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, 
τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, την ανάπτυξη της δημο-
κρατίας και την εφαρμογή του κράτους δικαίου.  Πήρε το 
όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό επιστήμονα και αντι-
φρονούντα Αντρέι Ζαχάρωφ και συνοδεύεται από χρη-
ματικό έπαθλο 50.000 ευρώ.

Το να καταλήγει ένα γεύμα στα σκουπίδια είναι σπατάλη και δεν επηρεάζει μόνο τα οικονομικά ενός νοι-

κοκυριού αλλά έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Μόνο στις χώρες της ΕΕ υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 89 εκατ. 

τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 180 κιλά ανά κάτοικο, γεγονός 

που θέτει και σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μελέτες έχουν επίσης υπολογίσει το κόστος παρα-

γωγής, μεταφοράς και προετοιμασίας τροφών που δεν καταναλώνονται στα 143 δισ. ευρώ. Η ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για την απώλεια και σπατάλη τροφίμων παραθέτει τρόπους και προτάσεις για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται εντατικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και της συνολικότερης μείωσης των αποβλήτων.

Τετ α τετ Ελλήνων δημοσιογράφων με την Roberta Metsola

Όλες οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε αυτή την εβδομάδα πο-
λυάριθμη αποστολή Ελλήνων δημοσιογράφων με την πρόεδρο Roberta Metsola, Έλληνες και ξένους ευρωβου-
λευτές, στο πλαίσιο ενημερωτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του Τύπου από τα κράτη μέλη και την ενη-
μέρωσή τους σχετικά με τα σημαντικά θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. 

Πάνω από 240 συμμετοχές στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις»!

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενη επίδοση ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από σχολεία από κάθε περιφέρεια 
της χώρας για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Συνολικά το Γραφείο 
του ΕΚ στην Ελλάδα έλαβε περισσότερες από 240 αιτήσεις συμμετοχής από γυμνάσια και λύκεια από το σύνολο 
των Περιφερειών της χώρας! Ο κατάλογος με τα σχολεία που θα γίνουν φέτος πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου θα συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής, βάσει οδηγιών που έχουν αποσταλεί στα επι-
λεγέντα σχολεία.

Η ισότητα των φύλων στην αναθεώρηση των Συνθηκών

Τροπολογίες επί των Συνθηκών της ΕΕ συζήτησε η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM). 
Η επιτροπή προτείνει μια  Χάρτα Δικαιωμάτων των Γυναικών της ΕΕ και την ενσωμάτωσή της στις Συνθήκες, ώστε να συ-
μπεριλάβουν την ορολογία του φύλου και να επιτευχθεί ισότιμη αντιπροσώπευση των φύλων στα θεσμικά όργανα. Η επι-
τροπή επιδιώκει επίσης ο προϋπολογισμός, η διακυβέρνηση και η φορολογία να τεθούν στην υπηρεσία της αντιμετώπισης 
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Η FEMM συζήτησε και με τις ερευνήτριες Meenakshi Fernandes και Cecilia Navarra 
την έκθεσή τους με τίτλο «Τι θα γινόταν αν η εργασία φροντίδας αναγνωριζόταν ως παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης».

Η Christine Lagarde στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Πληθωρισμός, ενέργεια και τιμές τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε 
επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων, προανήγγειλε η πρό-
εδρός της Christine Lagarde κατά τη συζήτηση με τα 
μέλη της  επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές  κάλεσαν 
την κυρία Lagarde να αναφερθεί σε ενδεχόμενες ενέρ-
γειες της EΚΤ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξη-
ση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. Η πρόεδρος 
της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρι-
σμού αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να αποκα-
τασταθεί η εμπιστοσύνη. Οι αυξήσεις των επιτοκίων θα 
τερματιστούν όταν η νομισματική πολιτική φτάσει σε 
ουδέτερο σημείο που δεν θα συμπιέζει την οικονομία 
αλλά και δεν θα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ανέφερε 
χαρακτηριστικά η Christine Lagarde.
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Tα post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στα social media

στις επιτροπές

Metsola: Η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα στη στήριξη
της Ουκρανίας
Βρισκόμαστε σε ένα αποφασιστικό σημείο, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται εξοπλισμό προκειμένου να επιβιώσει, 
τόνισε η πρόεδρος Roberta Metsola στην ομιλία της για τις «Νύχτες Ευρωπαϊκών Ιδεών», στο Βερολίνο. Σε αυτή τη 
νέα φάση του πολέμου, η Ουκρανία χρειάζεται βαρέα όπλα – χρειάζονται άρματα μάχης και η Ευρώπη πρέπει να εί-
ναι σε θέση να κάνει αυτό το βήμα, υπογράμμισε. Η Metsola προειδοποίησε ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλος του πο-
λέμου και ότι είναι πιθανό η Ευρώπη να κληθεί να συνεισφέρει περισσότερα. «Δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις και 
εγγυήσεις - όποιος το ισχυρίζεται, δεν κατανοεί το μέγεθος της πρόκλησης» σημείωσε και εμφανίστηκε βέβαιη ότι 
«μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που απαιτούν οι λαοί από εμάς». «Ό,τι και αν έρθει στη συνέ-
χεια, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα όταν είμαστε ενωμένοι» επεσήμανε.

την εβδομάδα που πέρασε

https://cutt.ly/6VX2BD8
https://cutt.ly/PVX22nZ
https://cutt.ly/KVX9tFw
https://cutt.ly/GVX9p4l
https://cutt.ly/gVX9Tue
https://cutt.ly/CVX9foE
https://cutt.ly/7VX9lY9
https://cutt.ly/uVX9QWu
https://cutt.ly/uVX9Gqq
https://cutt.ly/6VX9LOb
https://cutt.ly/2VX9C3O
https://cutt.ly/KVX91dG
https://cutt.ly/wVX3fQh
https://cutt.ly/YVCAKlj
https://cutt.ly/EVCKeHY
https://cutt.ly/QVLm2NJ
https://cutt.ly/DVLmVhg
https://cutt.ly/fVCZPB9
https://cutt.ly/eVG9i7K
https://cutt.ly/9VX2Sxo
https://cutt.ly/CVG4LYl
https://cutt.ly/CVG4LYl
https://cutt.ly/3VG4Z9f
https://cutt.ly/KVLglDq
https://cutt.ly/MVLFOz6
https://cutt.ly/yVLFAjc
https://cutt.ly/XVLkeUa
https://cutt.ly/nVLkM0y
https://cutt.ly/bVG4NGS
https://cutt.ly/iVLlYNu
https://cutt.ly/FVLlEbA
https://cutt.ly/EVG4EJu
https://cutt.ly/XVG4UEG
https://cutt.ly/IVLhTDH
mailto:constantinos.tsoutsoplides%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:constantinos.tsoutsoplides%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:anna.efstathiou%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:anna.efstathiou%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:elvira.forte%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:elvira.forte%20%40europarl.europa.eu?subject=
https://www.facebook.com/EPHellas
https://twitter.com/europarl_el
https://www.instagram.com/ephellas/
https://www.youtube.com/channel/UCYga1yPHfIykpdi2J9s_gQg
http://www.europarl.gr 
http://www.europarl.europa.eu
https://cutt.ly/fVmef4v
https://cutt.ly/IVvXV8r
https://cutt.ly/wH5NDmU
https://cutt.ly/aVLhq1g
https://cutt.ly/GVCKFSm
https://cutt.ly/YVLWf3v
https://cutt.ly/zVLWjWm

