
Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός, Ευρώπη: μαζί απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις 

Στην πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης, Μαπούτο, συναντήθηκαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης Αφρικής, Κα-
ραϊβικής, Ειρηνικού και ΕΕ (ACP-EU) για ένα τριήμερο εντατικών εργασιών το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 2 
Νοεμβρίου. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές που μετείχαν στη διαδικασία ενέκριναν ψηφίσματα για τις παγκόσμιες 
προκλήσεις λόγων κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπισή της, καθώς και για την πρόσβα-
ση στην αγορά προϊόντων από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Συζητήθηκαν επίσης η ασφάλεια 
στη ναυσιπλοΐα και η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. «Χάρη στις συζητήσεις 
μας έχουμε εδραιώσει μια κοινή αντίληψη ότι μόνο η ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία μπορεί να αντιμετωπίσει τις πα-
γκόσμιες κρίσεις», σχολίασε ο συν-πρόεδρος της Διάσκεψης Carlos Zorrinho (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία). Η προώθηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της συνεργασίας αποτελούν το κυριότερο έργο της Διάσκεψης.

Ιστορική συμφωνία για «καθαρά» οχήματα στην Ευ-
ρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν 
σε συμφωνία με την οποία τερματίζει το 2035 η πώληση 
νέων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και ελαφρών φορ-
τηγών δημόσιας χρήσης με κινητήρες εσωτερικής καύ-
σης, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων υβριδικής 
τεχνολογίας. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία του 
προγράμματος «Fit for 55» και με αυτήν η Ευρώπη δίνει 
σαφές στίγμα των προθέσεών της ενόψει της Συνόδου 
COP27 η οποία ξεκινά τις εργασίες της στις 6 Νοεμβρίου. 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών οχημάτων μηδενικών ρύπων, 
με έμφαση να δίνεται στη στήριξη των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και των πιο ευάλωτων περιοχών και ομάδων 
του πληθυσμού. Η συμφωνία «είναι κρίσιμης σημασίας 
για να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα το 2050 
και να κάνουμε πιο προσιτή την ‘πράσινη’ οδήγηση», σχο-
λίασε ο εισηγητής Jan Huitema (Renew, Ολλανδία).
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Highlight

Για τα αποτελέσματα της  Συνόδου της ΕΕ Οκτωβρίου. Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με τον πρόεδρο 
του Συμβουλίου Charles Michel  και την πρόεδρο της Επιτροπης Ursula von der Leyen για τα αποτελέσματα της Συνόδου 
Κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Οκτωβρίου και κατά την οποία συζητήθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
η ενεργειακή κρίση, η κλιματική αλλαγή, το Ιράν και οι σχέσεις με την Κίνα. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

   
Για την ανάκαμψη και την πράσινη ενέργεια. Συζήτηση και ψηφοφορία επί νομοσχεδίου σύμφωνα με το οποίο τα κράτη 
μέλη που υποβάλουν αναθεωρημένα σχέδια για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέ-
τρα εξοικονόμησης ενέργειας, προώθηση της πράσινης ενέργειας και διαφοροποίηση της προμήθειας ενέργειας, βάσει του 
σχεδίου REPowerEU. Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Για την κυβερνοασφάλεια. Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει νέους κανόνες αναφορικά με την κυβερνοασφάλεια και με έμφαση 
στη διαχείριση κινδύνων, την υποβολή αναφορών και την ανταλλαγή πληροφοριών για κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι 
μεταφορές, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η υγεία, οι ψηφιακές υποδομές, τα χημικά προϊόντα και οι κλάδοι τροφίμων και ηλε-
κτρονικών. Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Προστασία της εσωτερικής αγοράς από επιδοτήσεις τρίτων. Οι ευρωβουλευτές θα εγκρίνουν τη λειτουργία ενός  νέου ερ-
γαλείου με το οποίο η Επιτροπή θα μπορεί να ερευνά και να αναλαμβάνει δράση για να αντιμετωπίσει επιδοτήσεις τρίτων χω-
ρών με τις οποίες επιχειρείται νόθευση του ανταγωνισμού. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός στην ενιαία 
αγορά. Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Για τη βιωσιμότητα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες, από το 2024 και μετά, για τον τρόπο 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που πρόκειται να εγκρίνει το ΕΚ. 
Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Για την ένταξη της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν. Η αίτηση για ένταξη της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν αναμένεται να 
υποστηριχθεί από τους ευρωβουλευτές. Αναμένεται επίσης να ζητηθεί από το Συμβούλιο να λάβει ομόφωνα απόφαση για την 
άρση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ Κροατίας και του χώρου Σένγκεν. Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Για τη χρήση του Pegasus ή  άλλου κατασκοπευτικού λογισμικού. Η εισηγήτρια Sophie In ‘t Veld θα παρουσιάσει το προ-
σχέδιο ευρημάτων της εξεταστικής επιτροπής PEGA που διερευνά τη χρήση του Pegasus και άλλου κατασκοπευτικού λογισμι-
κού. Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Ο προβληματισμός για τη μικροβιακή αντοχή που προκαλείται από την υπερβολική χρήση των αντιβιοτι-

κών απασχολεί έντονα διεθνείς οργανισμούς, εθνικές κυβερνήσεις και βεβαίως την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο με σειρά παρεμβάσεων υπογραμμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ανθρώπινη υγεία 

και τις δυσκολίες στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενειών που στο παρελθόν είχαν τεθεί υπό έλεγχο 

χάρη στα αντιβιοτικά. Νέες έρευνες δείχνουν πως η μικροβιακή αντοχή μπορεί, ενδεχομένως, να αντιμετω-

πιστεί με τη χρήση προβιοτικών, ενώ η ομάδα μελέτης του ΕΚ για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολο-

γίας (STOA)  έχει επισημάνει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.  Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 

θέματα που αφορούν στην ανθρώπινη Υγεία, καθώς το πρόβλημα της κατάχρησης των αντιβιοτικών έχει 

διαπιστωθεί πως αγγίζει και την κτηνοτροφία. Επιπλέον, το ΕΚ ζητά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊ-

κού Οργανισμού Φαρμάκων για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος προστασίας της Υγείας στην Ευ-

ρώπη.

Ιράν: Οι ζωές και οι ελευθερίες των γυναικών είναι 
απαραβίαστες 

«Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Οι ζωές 
και οι ελευθερίες των γυναικών είναι απαραβίαστες», 
υπογράμμισε η πρόεδρος Roberta Metsola, η οποία 
καταδίκασε την απόφαση του ιρανικού καθεστώτος να 
επιβάλει κυρώσεις σε βάρος ευρωβουλευτών, δημοσιο-
γράφων, θεσμών και ακτιβιστών. «Εκ μέρους του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζω έντονα την απόφαση 
του ιρανικού καθεστώτος» επισήμανε. «Δεν θα σταματή-
σουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία, την αξιοπρέ-
πεια και την ισότητα. Δεν θα σιωπήσουμε», υπογράμμι-
σε η Metsola.

Τα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα

Η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα πήραν τη σκυτάλη από το Ναύπλιο στις ενημερωτικές ημερίδες εκπαιδευτικών και 
μαθητών των λυκείων για το πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Στις δύο πόλεις, ευρω-
βουλευτές, εκπρόσωποι του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα αλλά και άλλων φορέων παρουσίασαν τα χαρακτηριστι-
κά του προγράμματος και τα οφέλη από τη συμμετοχή σε αυτό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016. Βασικός στόχος του 
είναι η αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημο-
κρατίας στην Ευρώπη και τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευ-
ρωπαίους πολίτες. Το  Πρόγραμμα είναι άρρηκτα δεμένο με το στόχο του ΕΚ για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
των πολιτών στις Ευρωπαϊκές Εκλογές. Οι ενημερωτικές ημερίδες συνεχίζονται τις επόμενες εβδομάδες!
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Ανοίγει ο δρόμος για νέες πηγές εσόδων για την ΕΕ

Τη νομοθετική πρόταση επί πρότασης τροπολογίας για 
το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ διαμόρφωσε η επιτρο-
πή Προϋπολογισμού (BUDG). Η πρόταση συμβάλλει 
στη δημιουργία πλαισίου για τρεις νέες πηγές εσόδων 
για την ΕΕ που προέρχονται από την εμπορία δικαιω-
μάτων εκπομπών ρύπων, τον μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα και τη μεταρρύθμιση της φο-
ρολογίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων. «Πρόκειται 
για ένα πολύ ισορροπημένο πακέτο. Το Συμβούλιο δεν 
πρέπει να χάσει χρόνο στην υιοθέτηση αυτής της τόσο 
σημαντικής νομοθεσίας», υπογράμμισε ο συνεισηγητής 
José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), ενώ η συνει-
σηγήτρια Valérie Hayer (Renew, Γαλλία) επισήμανε πως 
«είμαστε αντίθετοι με το να επιλέξουμε ανάμεσα στην 
περικοπή επιτυχημένων προγραμμάτων και την αύξηση 
των φόρων για την αποπληρωμή χρεών» και πως υπάρ-
χει αποφασιστικότητα προκειμένου οι πολυεθνικές και 
οι μεγάλοι ρυπαντές να καταβάλουν το μερίδιο που 
τους αναλογεί για την υποστήριξη της ανάκαμψης.

στην ολομέλεια

στις επιτροπές

«Η εθνική ασφάλεια πρέπει να πηγαίνει μαζί με τα θεμελιώδη δι-
καιώματα»
Πολυμελής αντιπροσωπεία της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και αντίστοι-
χου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA), είχε διαδοχικές συναντήσεις στην Κύπρο και στην Ελ-
λάδα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη ανεξάρτητων αρχών, δημοσιογράφους και άλλους φορείς. Στην 
Κύπρο οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, 
άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μέλη του Κοινοβουλίου, νομικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους ΜΚΟ και δημο-
σιογράφους. Ακολούθως μετέβησαν στην Αθήνα όπου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπε-
τρίτη και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων και βουλευτών που μετείχαν 
στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις παρακολουθήσεις, αξιωματούχους ανεξάρτητων αρχών, εκπροσώ-
πους ΜΚΟ και δημοσιογράφους. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής Jeroen Lenaers, 
ενώ στην αποστολή συμμετείχαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (ΕΛΚ) και Στέλιος 
Κούλογλου (Αριστερά). Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε με συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκαν και αρκετές από τις συναντήσεις της αντιπρο-
σωπείας. «Τυχόν καταγγελίες για κατάχρηση της πρακτικής της παρακολούθησης πρέπει να διερευνώνται ενδελεχώς 
και θα πρέπει να θεσπιστούν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας» δήλωσε ο Lenaers, ενώ κατά τη συνέντευξη Τύ-
που στην Αθήνα, τόνισε πως «η εθνική ασφάλεια πρέπει να πηγαίνει μαζί με τα θεμελιώδη δικαιώματα». «Φαίνεται 
πως οι εταιρείες που αναπτύσσουν κατασκοπευτικό λογισμικό δημιουργούν έναν τρομακτικό ιστό διασυνδέσεων 
που μπορεί να φτάνει μέχρι και στις δημόσιες αρχές, παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ για τα μητρώα πραγματικών 
δικαιούχων σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημοσιοποιούνται αυτού του είδους οι πληροφορίες», επισήμανε 
η εισηγήτρια Sophia in ‘t Veld προσθέτοντας πως χρειάζονται σαφείς κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης των 
υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας για παρακολουθήσεις. Η PEGA συνεχίζει το έργο της με την επόμενη ακρόαση να έχει 
ως θέμα της την κατάσταση στη Γερμανία.

την εβδομάδα που πέρασε

Στην Ουγγαρία για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης

Θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό 
εξετάστηκαν κατά τις συναντήσεις που είχε αντιπροσω-
πεία της επιτροπής Πολιτισμού (CULT) στην Ουγγαρία με 
στελέχη της κυβέρνησης, ρυθμιστικών αρχών, άλλων 
φορέων και ΜΚΟ. Η αντιπροσωπεία, επικεφαλής της 
οποίας ήταν η πρόεδρος της επιτροπής Sabine Verheyen 
(ΕΛΚ, Γερμανία) και άλλα επτά μέλη της επιτροπής, αντάλ-
λαξε απόψεις μεταξύ άλλων με τους υπουργούς Πολι-
τισμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης János Csák και 
Tibor Navracsics, καθώς και με την αντιδήμαρχο Βουδα-
πέστης Anett Bősz. Στις συναντήσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν με στελέχη ΜΚΟ που ασχολούνται με τα θέματα 
προσφύγων συζητήθηκε κυρίως η κατάσταση για τα παι-
διά σχολικής ηλικίας και τους νέους. «Είναι σημαντικό να 
δούμε με τα ίδια μας τα μάτια την κατάσταση στην Ουγγα-
ρία και να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να 
ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα και η δημο-
κρατία μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», σχο-
λίασε η Verheyen.

https://cutt.ly/LNHdUn2
https://cutt.ly/uNJLyBY
https://cutt.ly/sNHdIHu
https://cutt.ly/9NHdPR0
https://cutt.ly/9NHdPR0
https://cutt.ly/MNJLHbI
https://cutt.ly/0NA9N0F
https://cutt.ly/JNA99On
https://cutt.ly/xNA90KI
https://cutt.ly/JNA98kb
https://cutt.ly/eNA97AT
https://cutt.ly/UNJG7iG
https://cutt.ly/UNJG7iG
https://cutt.ly/ZNJHq62
https://cutt.ly/JNJZWiY
https://cutt.ly/VNJZOG6
https://cutt.ly/mNJZVhH
https://cutt.ly/GNJXPz3
https://cutt.ly/4NJXrZw
https://cutt.ly/rNJXQcw
https://cutt.ly/CNHFDRR
https://cutt.ly/5NTDOqI
https://cutt.ly/INHIutw
https://cutt.ly/WNHIoO8
https://cutt.ly/rNHIdti
https://cutt.ly/1NHIhvg
https://cutt.ly/HNHIkL0
https://cutt.ly/NNHdmSR
https://cutt.ly/wNHdRnt
https://cutt.ly/tNHG8bv
https://cutt.ly/2NHHWT8
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://cutt.ly/wH5NDmU
https://cutt.ly/ANHs10e
https://cutt.ly/INHdf16
https://cutt.ly/9NHdjsy
https://cutt.ly/BNHdk02
https://cutt.ly/TNHdxMX
https://cutt.ly/mNHdvNm
https://cutt.ly/WNGPjC6
https://cutt.ly/kNLbcN8
https://cutt.ly/lNLbnkf
https://cutt.ly/5NAGyOG
https://cutt.ly/vNAGpDU
https://cutt.ly/qNAGiUu
https://cutt.ly/KNAGsUl
https://cutt.ly/QNAGfBz
https://cutt.ly/QNAGfBz
https://cutt.ly/oNAGhOf
https://cutt.ly/ANAGk4r
https://cutt.ly/ANAGk4r
https://cutt.ly/QNLKUpb
https://cutt.ly/fNZr6oG
https://cutt.ly/XNAZfQ3
https://cutt.ly/vNAZhQO
https://cutt.ly/8NAZiGw
https://cutt.ly/mNAZaZN
https://cutt.ly/mNL6yQE

