
Τριάντα χρόνια Ενιαίας Αγοράς

Ειδική δημόσια ακρόαση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ διοργάνωσε η επιτρο-
πή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO). Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες της αντιπροέδρου της Επιτροπής Margrethe Vestager, 
του επιτρόπου Paolo Gentiloni, του Tomáš Prouza εκ μέρους της τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου και της Giulia 
Barbucci αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων ο πρώ-
ην επίτροπος Mario Monti, o Ισπανός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Pascual Navarro Rios και η καθηγήτρια στο 
European University Institute Καλυψώ Νικολαΐδη, αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ενιαίας Αγοράς, 
τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσής της και τις προκλήσεις του μέλλοντος.  

Πράσινη και ασφαλής ενέργεια για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις

Την ένταξη μέτρων του προγράμματος REPowerEU 
στα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης, ώστε να 
επιταχυνθούν η πράσινη μετάβαση και η απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας ενέκριναν οι ευρω-
βουλευτές των επιτροπών Προϋπολογισμού (BUDG) και 
Οικονομικών Υποθέσεων (ECON). Σύμφωνα με το κείμε-
νο που υιοθετήθηκε  από τις δύο επιτροπές, οι χώρες που 
καταθέτουν αναθεωρημένα σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργει-
ας, την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη διαφοροποί-
ηση των πηγών ενέργειας. Οι ευρωβουλευτές συμφώνη-
σαν επίσης ότι το επιπλέον ποσό των 20 δισ. ευρώ που 
θα κατανεμηθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων, θα πρέ-
πει να προέλθει από τα έσοδα του ευρωπαϊκού συστήμα-
τος εμπορίας ρύπων (EU ETS) και κάλεσαν την Επιτροπή 
να προσδιορίσει επιπλέον πηγές για τη χρηματοδότηση 
έργων του REPowerEU. «Η ΕΕ πρέπει να πετύχει την ενερ-
γειακή της ανεξαρτησία και ασφάλεια», τόνισε ο συνει-
σηγητής Siegfried Mureşan (ΕΛΚ, Ρουμανία). Η συνειση-
γήτρια Eider Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία) 
σχολίασε ότι ο στόχος με το REPowerEU είναι «να συμ-
βάλει στη στήριξη των πολιτών ώστε να μειωθούν οι λο-
γαριασμοί ενέργειας και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή 
φτώχεια με τη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσε-
ων», ενώ ο συνεισηγητής Dragoş Pîslaru  (Renew, Ρουμα-
νία) παρατήρησε ότι το REPowerEU «είναι ένα εργαλείο 
μέσω του οποίου μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστο-
σύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
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Highlight

Για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε Κύπρο και Ελλάδα. Αντιπροσωπεία από την εξεταστική επιτροπή που διε-
ρευνά τη χρήση του Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού (PEGA) θα επισκεφθεί την Κύπρο και την Ελλάδα 
και θα διερευνήσει τη χρήση τέτοιων εφαρμογών στις δύο χώρες. Η επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά δημοσίων 
ακροάσεων και αποστολών για το θέμα αυτό. Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους 
ΜΚΟ, ακτιβιστές, στελέχη από τις αρχές προστασίας δεδομένων και πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων) 
που αποτέλεσαν στόχο παρακολουθήσεων με τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου, στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) στο Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί ζωντανα 
από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου του ΕΚ. Κύπρος Τρίτη 1 και Τετάρτη 2 
Νοεμβρίου, Ελλάδα Τετάρτη 2 έως Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.

   
Για τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία. Ευρωβουλευτές της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) θα 
μεταβούν στην Πολωνία για να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να συζητήσουν για τα δικαιώματα των γυναικών, συμπερι-
λαμβανομένων των θεμάτων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα. Οι ευρωβουλευτές 
θα έχουν συναντήσεις με κοινοβουλευτικά στελέχη και με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Θα συναντηθούν επίσης με εκ-
προσώπους ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος για τις Γυναίκες και τον Οικογενειακό Προγραμματισμό (FEDERA).
Τετάρτη 2 έως Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.

Για τον πολιτισμό στην Ουγγαρία. Μέλη της επιτροπής Πολιτισμού του ΕΚ (CULT) θα μεταβούν στη Βουδαπέστη για να συ-
γκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και ΜΜΕ. Η αντιπροσωπεία των 
ευρωβουλευτών θα συναντηθεί με μέλη του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αρμόδιας 
αρχής για τα ΜΜΕ και εκπροσώπους από τον Τύπο και την κοινωνία των πολιτών. Τετάρτη 2 έως Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η δολοφονία δύο Γάλλων δημοσιογράφων στο Μάλι το 2013 αποτέλεσε τη θλιβερή αφορμή για τη θέσπιση 

της παγκόσμιας ημέρας εναντίον της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος εκπροσώ-

πων του Τύπου. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλευρό των δημοσιογράφων είναι δεδομένη με 

ψηφίσματα για την ενίσχυση της Δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της ελευθερίας του Τύπου. Δεδομέ-

νη, επίσης, είναι η ανάδειξη των προσώπων που αγωνίζονται για την ελευθερία του Τύπου μέσα από το βρα-

βείο Daphne Caruana Galizia αλλά και από την υποστήριξη μελετών με θέμα τη βία κατά των δημοσιογρά-

φων. Πρόσφατη έκθεση για λογαριασμό της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) κατέγραψε τη 

διαρκή επιδείνωση από το 2012 στην ελευθερία του Τύπου διεθνώς, ενώ στην εννιαετία 2012-2021 κατα-

γράφηκαν διεθνώς 224 περιστατικά εγκλημάτων κατά δημοσιογράφων τα οποία δεν έχουν διαλευκανθεί. 

Πράσινο φως για την ένταξη της Κροατίας στη Σέν-
γκεν

Με ευρεία πλειοψηφία η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών 
(LIBE) ενέκρινε την έκθεση για την άρση των συνοριακών 
ελέγχων μεταξύ της περιοχής Σένγκεν και της Κροατίας.  
Σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου που επιβεβαίωσε 
ότι η Κροατία πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο χώρο 
Σένγκεν, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη λήψη τελικής, 
πλέον, απόφασης που θα σηματοδοτήσει την άρση των 
συνοριακών ελέγχων. Επιπλέον, καλούν την Κροατία να 
ενημερώσει για τους τρόπους προστασίας των εξωτε-
ρικών συνόρων της ΕΕ κυρίως αναφορικά με τη θέσπι-
ση ενός ανεξάρτητου μηχανισμού που θα παρακολου-
θεί τις ενέργειες των αστυνομικών οργάνων. «Η Επιτροπή 
και το Συμβούλιο έχουν επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της 
χώρας για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων του χώρου 
Σένγκεν», σχολίασε εισηγητής ο Paulo Rangel (ΕΛΚ ,Πορ-
τογαλία).  Η έκθεση θα τεθεί υπόψιν της ολομέλειας του 
ΕΚ που έχει επίσης καλέσει τα κράτη μέλη να προχωρή-
σουν άμεσα με την άμεση ένταξη της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν.

Με αφετηρία το Ναύπλιο ξεκίνησαν το ταξίδι τους τα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Από την ιστορική αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο ξεκίνησε για άλλη μια χρονιά το πρόγραμμα «Σχολεία-
Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που έχει ως στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών των λυ-
κείων για τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της Δημοκρατίας και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Στις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών για τα λύκεια της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στην εκδήλωση,  η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά (Αριστερά, 
Ελλάδα)παρουσίασε τις βασικότερες θέσεις και προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, εκπρόσω-
ποι του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, επιστημονικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμμετέχοντες 
της περασμένης σχολικής χρονιάς, παρουσίασαν τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και τις 
βασικές αρχές στις οποίες οικοδομήθηκε η ΕΕ. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Γραφείου Κωνσταντίνος Τσουτσο-
πλίδης,  «το πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να γνωρίσουν την 
ΕΕ σε μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της. Μέσα από τις πρόσφατες αλλεπάλληλες κρίσεις, αποδεικνύει πόσο κρί-
σιμη είναι η ύπαρξη της για όλους μας». Τιμητικά διπλώματα σε μαθητές και καθηγητές σχολείων της Πελοποννήσου 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά την περσινή σχολική περίοδο απένειμε ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 
Γραφείου του EK στην Ελλάδα Χάρης Κούντουρος. Για την τρέχουσα περίοδο, 2022-2023, ο αριθμός των αιτήσεων 
συμμετοχής από ελληνικά λύκεια στο «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» έφτασε σε αριθμό ρεκόρ 
και ξεπέρασε τις 240. Οι επιμορφωτικές ημερίδες συνεχίζονται!

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 2023 έρχεται! Θα είσαι εκεί;

Ανοικτή πρόσκληση απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε νέες και νέους ηλικίας 16 - 30 ετών που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας (ΕΥΕ) 2023. Η ΕΥΕ δίνει κάθε δύο χρόνια την ευκαιρία σε χι-
λιάδες νέους από όλη την ΕΕ να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για θέματα που αφορούν τη νε-
ολαία. Η ΕΥΕ λαμβάνει χώρα στην έδρα του ΕΚ στο Στρασβούργο και, για το 2023, θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 
Ιουνίου με εκδηλώσεις με φυσική παρουσία και σε υβριδική μορφή. Ομάδες νέων μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής για να διοργανώσουν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ΕΥΕ 2023 αλλά και για τις εκδηλώσεις του ΕΥΕ Village 
για τις οποίες υπάρχει και δυνατότητα επιχορήγησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή λήγει στις 10 
Νοεμβρίου!

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων ΕΚ 2022:  Έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στον τομέα 
των ΜΜΕ

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνει τη δημοσίευση νέων 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στό-
χο την προώθηση και τον πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των δημοκρατικών αξιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των ΜΜΕ (πρακτορεία ειδήσεων, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδικτυακά 
μέσα και έντυπος Τύπος, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας) ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών 2024. Η προθε-
σμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2023, 18:00 ώρα Ελλάδας.
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. 
Η διάρκεια των έργων ορίζεται μεταξύ 6 και 16 μηνών και στην περίοδο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2023 και 31ης Δε-
κεμβρίου 2024, με ημερομηνία έναρξης το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Οι αιτήσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτόν τον σύνδεσμο. Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις 
τεχνικής φύσεως σχετικά με το portal εδώ.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στη διεύ-
θυνση media-grants@europarl.europa.eu
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Ευφυέστερα συστήματα για καλύτερες μετακινήσεις

Υπέρ της διάθεσης περισσότερων πληροφοριών σε ψη-
φιακή μορφή στους οδηγούς για την κατάσταση του 
οδικού δικτύου, τα ατυχήματα, τα έργα και τα όρια τα-
χύτητας τάσσονται οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Μεταφορών (TRAN). Η επιτροπή υποστηρίζει την πε-
ραιτέρω ψηφιοποίηση του κλάδου των μεταφορών, 
ώστε οι μετακινήσεις να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο απο-
τελεσματικές και πιο άνετες για τους οδηγούς και τους 
επιβάτες.Στον κατάλογο των πληροφοριών που θα εί-
ναι διαθέσιμες στους μετακινούμενους, η επιτροπή επι-
διώκει την εισαγωγή δεδομένων όπως οι υποδομές για 
ανεφοδιασμό με εναλλακτικά καύσιμα, τα έργα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, τα προβληματικά σημεία του δικτύ-
ου και τα ατυχήματα. «Τα ευφυή συστήματα μεταφο-
ρών θα σώσουν ζωές και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
είναι τεχνολογικώς ουδέτερα, συμβατά και διαλει-
τουργικά με άλλες εφαρμογές», σχολίασε η εισηγήτρια 
Rovana Plumb (Σοσιαλιστές, Ρουμανία). Οι συζητήσεις 
με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή της νομοθεσίας 
θα ξεκινήσουν μετά τη σχετική έγκριση από την ολομέ-
λεια. Η ίδια επιτροπή ενέκρινε επίσης αυτή την εβδομά-
δα τις συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία για 
τη διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών και 
την αναγνώριση των διπλωμάτων οδήγησης που έχουν 
εκδοθεί στην Ουκρανία.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ισότητας των Φύλων: Ώρα για αναθεώρη-
ση των Συνθηκών;
Ενδεχόμενες αλλαγές στις Συνθήκες της ΕΕ ώστε να προωθείται η ισότητα των φύλων εξέτασε η επιτροπή Συνταγ-
ματικών Υποθέσεων (AFCO) στον απόηχο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και στο πλαίσιο της Εβδομάδας 
για την Ισότητα των Φύλων με τους ευρωβουλευτές της επιτροπής να ανταλλάσσουν απόψεις με την καθηγήτρια από 
το Πανεπιστήμιο της Βιέννης Monika Polzin  και τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύ-
λων Carlien Scheele. Το ΕΚ ενεργοποίησε τη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ τον Ιούνιο του 2020 και 
η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξετάζει 49 προτάσεις και 325 μέτρα που έχουν συμπεριληφθεί στην τελική 
έκθεση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS) έχει 
δημοσιεύσει αναφορές, έρευνες αλλά και videos και podcasts για το θέμα της ισότητας των φύλων. Ανακαλύψτε τα 
εδώ.

την εβδομάδα που πέρασε

Ανησυχία για τα δικαιώματα και την προστασία των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες

Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και οι νέες τεχνολογίες 
μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο μόνο εφόσον εφαρ-
μόζονται με βιώσιμο και ηθικό τρόπο, τόσο για τους ερ-
γαζόμενους όσο και για τους εργοδότες, υπογράμμισε ο  
Dragoș Pîslaru (Renew, Ρουμανία), πρόεδρος της επιτρο-
πής Απασχόλησης (EMPL) μετά την ακρόαση του πρώ-
ην υψηλόβαθμου στελέχους της Uber, Mark MacGann. Ο 
MacGann επισήμανε από την πλευρά του ότι η ΕΕ έχει στη 
διάθεσή της τα απαιτούμενα μέσα ώστε οι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμες όπως η Uber να απολαμβάνουν  δικαιώ-
ματα και συνθήκες εργασίας που δικαιούνται. Τα μέλη της 
επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές 
της Uber και για το κατά πόσο οι παράνομες πρακτικές 
επηρεασμού που είχαν υιοθετηθεί από την εταιρεία εξα-
κολουθούν να χρησιμοποιούνται από άλλες πλατφόρμες 
διεθνώς. Τον περασμένο Ιούλιο ο MacGann διέθεσε πλή-
θος αρχείων σε βρετανική εφημερίδα υποστηρίζοντας 
ότι η Uber είχε επιχειρήσει να ασκήσει επιρροή σε υψη-
λόβαθμους πολιτικούς ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα.
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