
70 χρόνια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 70 χρόνια 
στην υπηρεσία των πολιτών

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο στηρίζει τη δημοκρατική φωνή των πολιτών και τις 
δημοκρατικές ευρωπαϊκές αξίες, υπογράμμισε η πρόε-
δρος Roberta Metsola κατά την πανηγυρική συνεδρίαση 
για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της Κοινής Συνέλευσης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το 
1952, πρόδρομο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως 
το γνωρίζουμε σήμερα. Το ΕΚ, επισήμανε η πρόεδρος 
Metsola «έχει εξελιχθεί στο μόνο άμεσα εκλεγμένο, 
πολύγλωσσο, πολυκομματικό, διακρατικό κοινοβού-
λιο στον κόσμο. Τα 705 άμεσα εκλεγμένα μέλη του απο-
τελούν την έκφραση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης…». 
Οι πρωθυπουργοί των τριών χωρών που φιλοξενούν 
την έδρα του Κοινοβουλίου αναφέρθηκαν στα επιτεύγ-
ματα και στον ρόλο του θεσμού. Το ΕΚ είναι «ένας από 
τους ισχυρότερους νομοθέτες στον κόσμο. «Σήμερα οι 
Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι για τον δρό-
μο που διανύσαμε μαζί», τόνισε ο πρωθυπουργός του 
Βελγίου Alexander de Croo. «Είμαι φιλελεύθερος, έχω 
εβραϊκή κληρονομιά και είμαι παντρεμένος με έναν άν-
δρα. Και όμως, είμαι εδώ σήμερα, επικεφαλής μιας κυ-
βέρνησης. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μπο-
ρεί να είναι κανείς διαφορετικός, αλλά εκεί βρίσκεται ο 
πλούτος μας, σε αυτή τη διαφορετικότητα» σημείωσε 
ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Xavier Bettel, 
ενώ η πρωθυπουργός της Γαλλίας Élisabeth Borne υπο-
γράμμισε ότι «δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο του τι 
είναι η Ευρώπη, από πού προέρχεται και πού οδεύει». 
Από την πλευρά τους οι περισσότεροι ηγέτες των επτά 
πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επι-
σήμαναν την ανάγκη να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο με πλήρη νομοθετικά δικαιώματα προς όφε-
λος των πολιτών.

Νοεμβρίου

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών
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Highlight

Για την οικονομία. Η επιτροπή οικονομικής και νομισματικής πολιτικής (ECON) θα συζητήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde για την τρέχουσα κατάσταση στην ευρωζώνη, κυρίως αναφορικά με τον πληθω-
ρισμό και για τις επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής. Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

 
Για την ενεργειακή κρίση. Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Βιομηχανίας (ITRE) θα συζητήσουν με την επίτροπο Ενέργει-
ας Kadri Simson για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη την ανταπόκριση της ΕΕ έναντι της ενεργειακής κρίσης. Τρίτη 29 
Νοεμβρίου

Για την Ουκρανία με τον δήμαρχο Κιέβου. Συζήτηση της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) με τον δήμαρχο Κιέβου 
Vitali Klitschko για την κατάσταση στην πόλη και την Ουκρανία. Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

Για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Η  εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus 
και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού (PEGA) παρακολούθησης θα εξετάσει την κατάσταση στην Ισπανία. Δευτέρα 28 
Νοεμβρίου

Για τη μεταφορά αποβλήτων. Ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) επί νομοσχεδίου για την καλύτερη προστα-
σία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τη μεταφορά αποβλήτων. Η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει τη διευ-
κόλυνση στη μεταφορά αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση εντός της ΕΕ και διασφαλίζει ότι η ΕΕ δεν εξάγει 
σε τρίτες χώρες τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων. Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Για τις ευρωεκλογές. Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) θα καταθέσει τις προτάσεις της σχετικά με την ενίσχυση 
του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές εκλογές για τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε διαφορε-
τικό κράτος μέλος. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται και 
να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στις εκλογές του 2024. Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Για τη διοίκηση της Frontex. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) θα δεχθεί σε ακρόαση τους τρεις υποψήφιους που 
έχει προτείνει η Επιτροπή για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού Frontex. Πρόκειται για την προσωρινή εκτε-
λεστική διευθύντρια Aija Kalnaja από τη Λετονία, την Terezija Gras από την Κροατία και τον Hans Leijtens από την Ολλανδία. Τε-
τάρτη 30 Νοεμβρίου

Για τη 10η επέτειο υποστήριξης της δημοκρατίας. Με αφορμή την 10η επέτειο των δραστηριοτήτων υποστήριξης της δη-
μοκρατίας από το ΕΚ, οι ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι της κοινότητας υποστήριξης της δημοκρατίας θα παρευρεθούν σε 
εκδήλωση υψηλού επιπέδου με θέμα «Υποστήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας παγκοσμίως». Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 
Νοεμβρίου

Για τη σουηδική προεδρία του Συμβουλίου. Η πρόεδρος Roberta Metsola και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων 
(Διάσκεψη των Προέδρων) θα μεταβούν στη Σουηδία και θα συναντήσουν τον βασιλιά Carl XVI Gustaf και τη βασίλισσα Silvia, 
τον πρωθυπουργό Ulf Kristersson  και τον πρόεδρο της Βουλής Andreas Norlén, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμ-
βουλίου από τη Σουηδία την 1η Ιανουαρίου 2023. Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η βία στο οικογενειακό περιβάλλον κυρίως κατά των γυναικών και των παιδιών είναι ένα φαινόμενο που 

καταγράφεται σε όλη την ΕΕ ενώ τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας προκάλεσαν επιδείνωση της 

κατάστασης τόσο στην καθημερινότητα του φυσικού κόσμου όσο και στον κυβερνοχώρο. Υπολογίζεται ότι 

κάθε εβδομάδα περίπου 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους στην ΕΕ συνέπεια περιστατικών ενδοοικογε-

νειακής βίας, ενώ ο αριθμός των θυμάτων παρουσίασε αύξηση στη διάρκεια της πανδημίας. Για περισσό-

τερο από 40 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει μέσω ψηφισμάτων του την 

ανησυχία του για την έμφυλη βία και έχει ζητήσει τη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Μεταξύ άλλων το ΕΚ έχει 

επισημάνει ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή δι-

ακρίσεων με βάση το φύλο και ότι η βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης βίας εξακολου-

θούν να αποσιωπώνται. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία έχει κοινωνικές, οικονομικές και δημο-

κρατικές επιπτώσεις, όπως είναι η έλλειψη πρόσβασης στην απασχόληση, η απομόνωση και απόσυρση 

από τη δημόσια ζωή και η στέρηση υλικών ή οικονομικών πόρων, γεγονός που εντείνει τη μειονεκτική θέση 

των γυναικών. 

Γυναίκες στα ΔΣ εταιρειών: ιστορική οδηγία για την 
ισότητα των φύλων 

40% μη εκτελεστικών θέσεων στα διοικητικά συμβούλια 
των επιχειρήσεων ή 33% συνολικά θέσεων διοικητικών 
στελεχών θα πρέπει να καταλαμβάνεται πλέον από εκπρο-
σώπους του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Η οδηγία 
που εγκρίθηκε στην τελευταία ολομέλεια ολοκληρώνει με 
επιτυχία μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει πριν από δέκα 
χρόνια! Το σύνολο των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών 
της ΕΕ υποχρεούται στη λήψη μέτρων ως τα τέλη Ιουλί-
ου 2026 ώστε νααυξηθεί η παρουσία των γυναικών στα 
ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης, ενώ προβλέπονται κυ-
ρώσεις σε βάρος των εταιρειών που δεν συμμορφώνο-
νται και δεν εφαρμόζουν διαφανείς διαδικασίες πρό-
σληψης. «Δίνουμε επιτέλους στις γυναίκες μια δίκαιη 
ευκαιρία να βρεθούν σε κορυφαίες εταιρικές θέσεις και 
να βελτιώσουν την εταιρική διακυβέρνηση», σχολίασε 
η συνεισηγήτρια Evelyn Regner (Σοσιαλιστές, Αυστρία) 
«Σήμερα είναι μια νίκη για τα κορίτσια που, όπως πολύ 
καλά γνωρίζουμε, δεν μπορούν να γίνουν αυτό που δεν 
μπορουν να δουν», ανέφερε η συνεισηγήτρια Lara Wolt-
ers (Σοσιαλιστές, Ολλανδία). Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 
ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια 
για να εφαρμόσουν την οδηγία.

Καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών 

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική Αντιπροσωπεία του 
Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών και τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Κηφισιάς με θέμα «Μηδενική ανοχή στην 
Έμφυλη Βία. Συζητώντας με την Κοινωνία των Πολιτών». Στην παρέμβασή της η Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου, 
Άννα Ευσταθίου, υπογράμμισε πως τα περισσότερα θύματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας στην ΕΕ είναι 
γυναίκες και πως η παρατεταμένη υγειονομική κρίση προκάλεσε όξυνση του προβλήματος και ενίσχυση της έμφυ-
λης ανισότητας. «Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει μια στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου ενός νομικά δεσμευτικού μέσου» επισήμανε και τόνισε πως το ΕΚ μάχε-
ται για την ποινικοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της βίας κατά των γυναικών. Ιστορικά το ΕΚ έθεσε για πρώτη φορά 
το πρόβλημα της έμφυλης βίας πριν από τέσσερις δεκαετίες, το 1981, ενώ έκτοτε σημαντικό ρόλο με παρεμβάσεις 
και πρωτοβουλίες έχει παίξει η επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών (FEMM). «Οφείλουμε ως πολίτες της Ένω-
σης, να αναγνωρίζουμε το κουράγιο και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε κακοποιημένη γυναίκα, σε κάθε γυναίκα που 
έρχεται αντιμέτωπη με τον θύτη της, γιατί Ευρώπη σημαίνει να υπερασπιζόμαστε ο ένας τον άλλον, σημαίνει αλλη-
λεγγύη», επισήμανε η κα Ευσταθίου.

Ανάκαμψη, ενέργεια και Ουκρανία στον Προϋπολογι-
σμό του 2023

Πάνω από ένα δισ. ευρώ για σημαντικές προτεραιότη-
τες όπως είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, το 
Erasmus+ και οι υποδομές, εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023. 
Μετά από διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη, οι ευρω-
βουλευτές διεκδίκησαν και πέτυχαν την αύξηση της χρη-
ματοδότησης σε καίριους τομείς για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης, τη στήριξη της Ουκρανίας και 
την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Ο προϋπολογισμός, 
που εγκρίθηκε από την ολομέλεια με ευρύτατη πλειοψη-
φία, περιλαμβάνει επιπλέον 120 εκατ. ευρώ για το Eras-
mus+, 150 εκατ. για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 
36,5 εκατ. για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, 10 εκατ. στο μέσο για τη διαχείριση των συνό-
ρων και των θεωρήσεων, 280 εκατ. για τον Μηχανισμό 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, 58,8 
εκατ. για τη στρατιωτική κινητικότητα, 30 εκατ. για το 
πρόγραμμα LIFE που αφορά στο περιβάλλον και δρά-
σεις για το κλίμα, 10 εκατ. για το πρόγραμμα Horizon 
Europe και 103,5 εκατ. για το πρόγραμμα «Συνδέοντας 
την Ευρώπη». Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν πρό-
σθετη χρηματοδότηση 41,4 εκατ. για τον μηχανισμό 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ, 7,5 εκατ. για το πρόγραμ-
μα «Δημιουργική Ευρώπη», 3 εκατ. για το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και Αξίες» και 2,5 εκατ. για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία. Ο Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλ-
γιο), πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), 
τόνισε ότι «εκτός από τις αναγκαίες και προφανώς επεί-
γουσες δαπάνες για τις συνέπειες του πολέμου στην 
Ουκρανία, επενδύουμε,μέσω του προϋπολογισμού 
του 2023 σε τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί να κά-
νει πραγματικά τη διαφορά». Το επιπλέον ένα δισ. που 
εξασφαλίστηκε, «σημαίνει περισσότερη χρηματοδότη-
ση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, των 
συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, της κλιματικής 
αλλαγής, της δημόσιας υγείας και της ενίσχυσης των 
ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών», επισήμανε ο 
γενικός εισηγητής Nicolae Ştefănuță (Renew, Ρουμανία).

Social Media Corner
Tα post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στα social media

Κωνσταντίνος
ΤΣΟYΤΣΟΠΛΙΔΗΣ
Επικεφαλής

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ/Land: +30 210 3271 011
Κιν./Cel.: +30 6973 699 886
constantinos.tsoutsoplides
@europarl.europa.eu

Άννα
ΕYΣΤΑΘΙΟY
Press officer

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3271 011
Κιν: +30 6951 786 752
anna.efstathiou
@europarl.europa.eu

Ελβίρα
ΦΟΡΤΕ
Press officer

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Tηλ.: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6983 109 980
elvira.forte
@europarl.europa.eu

Επικοινωνία

www.europarl.gr

www.europarl.europa.eu

Δείτε επίσης

την εβδομάδα που πέρασε

Η Ρωσία είναι κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας που 
διαπράττει εγκλήματα πολέμου

Οι ενέργειες των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων σε 
βάρος αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ου-
κρανία αποτελούν τρομοκρατικές πράξεις και εγκλή-
ματα πολέμου, υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τη Ρωσία ως κράτος-
χορηγό της τρομοκρατίας και καλούν το Συμβούλιο να συ-
μπεριλάβει στον κατάλογο των τρομοκρατών της ΕΕ, την 
«ομάδα Βάγκνερ», το 141ο Ειδικό Μηχανοκίνητο Σύνταγ-
μα (γνωστό ως “Kadyrovites”) και άλλες πολιτοφυλακές 
και ένοπλες ομάδες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 
Ρωσίας και χρηματοδοτούνται από αυτή. Καλούν επίσης 
την ΕΕ να εντείνει την απομόνωση της Ρωσίας, όσον αφο-
ρά στη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Λίγο μετά 
την υπερψήφιση του ψηφίσματος, ο ιστότοπος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης 
από ομάδα υποστηρικτών του Κρεμλίνου. Αναφερόμενη 
στο περιστατικό η πρόεδρος Roberta Metsola δήλωσε σε 
ανάρτησή της στο Twitter ότι η επίθεση αντιμετωπίζεται 
από τους τεχνικούς του ΕΚ και η απάντηση του ΕΚ είναι 
«Ζήτω η Ουκρανία». Η ολομέλεια ενέκρινε επίσης συμ-
φωνία με το Συμβούλιο προκειμένου να μη γίνονται δε-
κτά στην ΕΕ τα διαβατήρια που έχει παράνομα εκδώσει η 
Ρωσία στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και της 
Γεωργίας.

«Γεννήτριες Ελπίδας» για την Ουκρανία
Εκστρατεία για την προμήθεια της Ουκρανίας με γεννήτριες και μετασχηματιστές ενόψει του δύσκολου χειμώνα, 
εγκαινίασαν η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola και ο δήμαρχος της Φλωρεντίας Dario Nardella και πρόεδρος του 
δικτύου Eurocities στο οποίο μετέχουν περισσότερες από 200 μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Οι «Γεννήτριες Ελπί-
δας» θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση παροχής ενέργειας σε κρίσιμες μονάδες και υποδομές της Ουκρανίας όπως νο-
σοκομεία, σχολεία, μονάδες ύδρευσης, καταφύγια, και σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις συνεχιζόμε-
νες επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, πάνω από το μισό δίκτυο διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος της Ουκρανίας έχει καταστραφεί ή υποστεί βλάβες. «Καλώ όλες τις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τις περι-
φέρειες σε όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν στην εκστρατεία Γεννήτριες Ελπίδας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε 
πραγματικά τη διαφορά» τόνισε η πρόεδρος Metsola. «Πρέπει να δράσουμε αμέσως», συμπλήρωσε ο δήμαρχος 
Nardella προσθέτοντας ότι «ο χειμώνας έχει ήδη ξεκινήσει, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο, δεν υπάρχει χρό-
νος για χάσιμο». Περήφανος για την υποστηρικτική δράση των Ευρωπαίων για ακόμη μια φορά, δήλωσε ο Andriy 
Yermak επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy.

Για μια Λιβύη χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις 

Την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και τον 
τερματισμό των ξένων παρεμβάσεων στη βορειοαφρι-
κανική χώρα ζητούν οι ευρωβουλευτές με σειρά συστά-
σεων προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον επικεφαλής 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell και τα κρά-
τη μέλη. Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να στηρίξει τη 
Λιβύη στην προσπάθεια επίτευξης ενότητας και εθνι-
κής συμφιλίωσης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις λιβυκές αρχές να μην εφαρμόσουν τις ρήτρες 
που περιλαμβάνονται στη συμφωνία με την Τουρκία για 
τους υδρογονάνθρακες. Η συμφωνία που υπεγράφη στις 
3 Οκτωβρίου 2022 προβλέπει παράνομες δραστηριότη-
τες γεώτρησης στις ΑΟΖ τρίτων χωρών, συμπεριλαμβα-
νομένων εκείνων της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπλέ-
ον οι ευρωβουλευτές ζητούν να αποχωρήσουν από τη 
Λιβύη όλοι οι ξένοι μαχητές και μισθοφόροι και να μην 
παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας εμπλεκόμενοι 
διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, 
των ΗΑΕ και της Τουρκίας. «Οι Λίβυοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αποφασίζουν για το μέλλον τους, απαλλαγ-
μένοι από εξωτερικές παρεμβάσεις. Μια ειρηνική και 
δημοκρατική Λιβύη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντι-
κό εταίρο για την ΕΕ», τόνισε ο εισηγητής Giuliano Pisapia 
(Σοσιαλιστές, Ιταλία).

Πράσινο φως για νέο δάνειο 18 δισ. ευρώ στην Ου-
κρανία

Περίπου το ήμισυ των χρηματοδοτικών αναγκών της 
Ουκρανίας αναμένεται να καλύψει το νέο δάνειο ύψους 
18 δισ. ευρώ προς τη χώρα. Η σχετική πρόταση της 
Επιτροπής, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, προβλέπει ότι οι νέοι πόροι θα διοχετευθούν στην 
υποστήριξη βασικών δημοσίων υπηρεσιών -όπως νοσο-
κομεία και σχολεία-, στη διασφάλιση της μακροοικονο-
μικής σταθερότητας και στην αποκατάσταση των κρίσι-
μων υποδομών που έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές 
επιθέσεις. Το δάνειο προβλέπει την πραγματοποίηση με-
ταρρυθμίσεων από την Ουκρανία για την ενίσχυση των 
θεσμών και για την προετοιμασία της χώρας ενόψει της 
ανοικοδόμησης και της ένταξής στην ΕΕ. Κάθε δόση του 
δανείου θα πραγματοποιείται μετά από εξέταση, από 
την Επιτροπή, της προόδου της Ουκρανίας σχετικά με την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς, της μεταρρύθμισης της Δι-
καιοσύνης, του σεβασμού του κράτους δικαίου και του 
εκσυγχρονισμού των θεσμών. Η Ουκρανία πολεμάει για 
τις ευρωπαϊκές αξίες, επισήμανε η πρόεδρος Roberta 
Metsola, προσθέτοντας ότι το ΕΚ και η ΕΕ έχουν επιδεί-
ξει ισχυρή αλληλεγγύη προς τη δοκιμαζόμενη χώρα. Η 
Ουκρανία θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να υπολογί-
ζει στην ευρωπαϊκή υποστήριξη για όσο διάστημα χρει-
αστεί, ανέφερε η μόνιμη εισηγήτρια για την Ουκρανία, 
Sandra Kalniete (ΕΛΚ, Λετονία).

Νέες πηγές εσόδων για τη χρηματοδότηση της ΕΕ 

Την τροποποίηση της νομοθεσίας για το «σύστημα των ιδί-
ων πόρωνς» με το οποίο προσδιορίζονται τα έσοδα της 
ΕΕ ενέκριναν οι ευρωβουλευτές. Η τροπολογία εισάγει 
νέες πηγές εσόδων από την εμπορία εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, τον προτεινόμενο μηχανισμό συνορι-
ακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) και τη φορολόγηση 
των πολυεθνικών στη βάση της συμφωνίας μεταξύ ΟΟΣΑ 
και G20. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο 
να προχωρήσει σε ταχεία έγκριση της απόφασης και 
να εξασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή του νέου συστή-
ματος. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα 
για την εφαρμογή της δανειοληπτικής στρατηγικής Next-
GenerationEU, με τους συνεισηγητές να σημειώνουν ότι 
για τις ανάγκες του προγράμματος η Επιτροπή δανείστη-
κε 800 δισ. μέρος του οποίου πρέπει να επιστραφεί έως 
το 2058 χωρίς να επιβαρυνθούν όμως οι επόμενες γενιές 
«Δεν μπορούμε ούτε να περικόψουμε τα προσεχή προ-
γράμματα της ΕΕ, και το κόστος αποπληρωμής του χρέ-
ους μετά το 2027 είναι υψηλό: πάνω από 15 δισ. ευρώ 
ετησίως. Ως εκ τούτου, είναι φανερή η αυξανόμενη ση-
μασία των νέων εσόδων για την αποπληρωμή του χρέους 
και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων μέσω κοινών 
έργων», υπογράμμισε ο συνεισηγητής José Manuel Fer-
nandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία). Από την πλευρά της η συνει-
σηγήτρια Valérie Hayer (Renew, Γαλλία) επισήμανε ότι τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα «έχουν δεσμευτεί έναντι των 
Ευρωπαίων πολιτών ότι το χρέος που θα προκύψει από 
το NextGenerationEU δεν θα αποπληρωθεί με την αύξη-
ση των φόρων ή τη μείωση των προγραμμάτων της ΕΕ, 
αλλά με τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων». 

Μεγαλύτερη προστασία για 11 τομείς κρίσιμων υπο-
δομών

Έντεκα τομείς στρατηγικής σημασίας καλύπτει η νέα 
νομοθεσία για την αποτελεσματικότερη προστασία 
των υποδομών της ΕΕ, την οποία επικύρωσε το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Το νέο νομο-
θετικό πλαίσιο καλύπτει την ενέργεια, τις μεταφορές, το 
τραπεζικό σύστημα, τις υποδομές των χρηματοπιστω-
τικών αγορών, τις ψηφιακές υποδομές, την ύδρευση & 
αποχέτευση, τον κλάδο των τροφίμων από την παραγω-
γή έως και τη διανομή, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση 
και το διάστημα. Προβλέπεται ότι φορείς που διαχειρί-
ζονται κρίσιμες υποδομές θα υπόκεινται σε αυστηρότε-
ρους κανόνες σχετικά με τις αξιολογήσεις κινδύνου 
και τις εκθέσεις που οφείλουν να υποβάλλουν. Επιπλέον, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν εθνικές στρατηγι-
κές ανθεκτικότητας και ενιαία σημεία επαφής για τη δι-
ευκόλυνση της διασυνοριακής επικοινωνίας. Οι κρίσιμες 
υποδομές της ΕΕ πρέπει να παραμείνουν σταθερές, παρά 
τις απειλές που θέτουν η κλιματική αλλαγή και πράξεις 
δολιοφθοράς στην ΕΕ στο πλαίσιο της ρωσικής επίθε-
σης στην Ουκρανία, σχολίασε ο εισηγητής Michal Šimeč-
ka (Renew, Σλοβακία). Σημειώνεται ότι η νέα νομοθεσία 
θα συνάδει με την οδηγία NIS2 για την κυβερνοασφάλεια 
που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Ανεξέλεγκτη και συστημική η διαφθορά στη FIFA 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) έχει βλά-
ψει σοβαρά την εικόνα του αθλήματος υπογραμμίζεται 
σε ψήφισμα που αναφέρεται στην κατάσταση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ, τη χώρα που φιλοξε-
νεί την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ψήφι-
σμα αναφέρεται στον θάνατο χιλιάδων εργαζομένων 
στο Κατάρ κατά τις εργασίες ανέγερσης των υποδομών 
για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Τονίζει, επίσης, ότι η δια-
δικασία με την οποία ανατέθηκε στο Κατάρ η διοργάνωση 
δεν ήταν διαφανής και στερείτο υπεύθυνης εκτίμησης 
κινδύνου. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και κυρίως εκείνα με δημοφιλή πρωταθλήματα όπως 
είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, να ασκή-
σουν πιέσεις τόσο προς την UEFA όσο και προς την FIFA 
για τη ριζική μεταρρύθμιση της δεύτερης. Το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο καλεί τη χώρα να διερευνήσει τους θα-
νάτους μεταναστών εργαζομένων και να προχωρήσει σε 
αποζημίωση των οικογενειών τους και επισημαίνει τις δι-
ακρίσεις σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Διεύρυνση, το πιο ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο της ΕΕ

Η ΕΕ πρέπει να αναζωογονήσει τη διαδικασία της διεύρυν-
σής της, υπογραμμίζουν με σύστασή τους οι ευρωβουλευ-
τές και επισημαίνουν την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη 
διαδικασία λήψης απόφασης με ειδική πλειοψηφία αντί 
ομοφωνίας για την ένταξη νέων χωρών. Στο επίκεντρο 
της διαδικασίας διεύρυνσης πρέπει να τεθούν η δημοκρα-
τική μεταρρύθμιση και το κράτος δικαίου, τονίζουν οι ευ-
ρωβουλευτές και καλούν για εκπλήρωση των δεσμεύσε-
ων έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ένταξή τους στην ΕΕ. 
Παράλληλα, καλούν την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη 
Γεωργία, στις οποίες έχει χορηγηθεί το καθεστώς της 
υποψήφιας χώρας, να προχωρήσουν στις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις. «Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ 
θα παραμείνει μια εξελισσόμενη κοινότητα ευρωπαϊ-
κών κρατών, ανοικτή σε πολιτικά όμορες δημοκρατίες, 
που θα μοιράζονται κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα», 
τόνισε ο εισηγητής Tonino Picula (Σοσιαλιστές, Κροατία).

Μετανάστευση και άσυλο: Συνολική λύση με προ-
σθήκη νόμιμων οδών 

Διάφορες προσεγγίσεις για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του μεταναστευτικού και των διαδικασιών πα-
ροχής ασύλου πρότειναν οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση 
με την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτρο-
πή. Αναλυτικά, οι ευρωβουλευτές επισήμαναν τη σημα-
σία προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου Σέν-
γκεν. Επισήμαναν, επίσης, την ανάγκη δημιουργίας επι-
πλέον νόμιμων οδών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
για τη μετανάστευση εργαζομένων, σημειώνοντας ότι αυ-
τές οι προσεγγίσεις θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μίας 
συνολικής λύσης του μεταναστευτικού. Αναφορικά με 
τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, 
τονίστηκαν μεταξύ άλλων οι διεθνείς υποχρεώσεις για 
τη διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο αλλά 
και για την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

H COP27 έφερε στην επιφάνεια την αυθαιρεσία των 
αιγυπτιακών αρχών

Την αναθεώρηση των σχέσεων της ΕΕ με την Αίγυπτο 
ζητούν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που επισημαίνει 
την καταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα 
που πρόσφατα φιλοξένησε τη Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνων για την Κλιματική Αλλαγή (COP27). Οι ευρωβου-
λευτές καταδικάζουν απερίφραστα τις ενέργειες λογο-
κρισίας και εκφοβισμού σε βάρος εκπροσώπων της κοι-
νωνίας των πολιτών από τις αιγυπτιακές αρχές, καθώς και 
τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της Διά-
σκεψης. Επιπλέον, καταδικάζουν την αυθαίρετη κράτη-
ση χιλιάδων αντιφρονούντων, πολλοί από τους οποίους 
δεν μπορούν να κάνουν χρήση βασικών δικαιωμάτων και 
δεν έχουν πρόσβαση σε δίκαιη δίκη. Ζητούν την απελευ-
θέρωση πολιτικών, ακτιβιστών και γυναικών και ζη-
τούν διαφάνεια σχετικά με τη δολοφονία του Ιταλού φοι-
τητή Giulio Regeni ως αποτελέσματος βασανιστηρίων 
που υπέστη από τις αιγυπτιακές αρχές.

Υπέρ του παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ουγγαρία 

Ανεπαρκείς χαρακτηρίζονται από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι 17 προτά-
σεις μέτρων για την αποκατάσταση των αρχών του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι 
τα μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων συστημικών κινδύνων που απειλούν το οικονομικό συμφέ-
ρον της ΕΕ ακόμα και αν αυτά τα μέτρα τύγχαναν πλήρους εφαρμογής. Σχετικά με το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης που έχει κα-
ταθέσει η Ουγγαρία υπογραμμίζουν πως εξαιτίας των ενεργειών της κυβέρνησης της χώρας, τα κονδύλια δεν έχουν φτάσει 
στους πολίτες. Όπως επισημαίνει το ΕΚ, παραμένει ο κίνδυνος κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα. 
Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας δεν πρέπει να εγκριθεί πριν η χώρα συμμορφωθεί πλήρως με τους κανόνες 
του κράτους δικαίου και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σημειώνεται στο ψήφισμα.

Ανησυχία για την τουρκική επιχείρηση στη βόρεια Συρία 

Σε κοινή τους δήλωση ο μόνιμος εισηγητής για την Τουρκία Nacho Sánchez Amor (Σοσιαλιστές, Ισπανία) και ο πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας του ΕΚ στην Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας Sergey Lagodinsky (Πράσινοι, Γερμανία) 
εκφράζουν την ανησυχία τους για την επιχείρηση «Γαμψό Ξίφος» των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη βόρεια Συρία. 
Τονίζουν ότι αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Τουρκίας στην αυτοάμυνα, καλούν όμως για σεβασμό του διεθνούς δικαίου 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε συνέχεια σχετικών δηλώσεων της προέδρου Roberta Metsola, καλούν την Άγκυρα 
να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και επισημαίνουν ότι η χρήση βίας θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, αναλογική και 
εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.
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