
Προώθηση της πράσινης μετάβασης και της ενεργει-
ακής αυτονομίας

Τα κράτη μέλη που αιτούνται επιπλέον κονδυλίων μέσω 
του αναθεωρημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μέτρα για την 
εξοικονόμηση και διαφοροποίηση των πηγών ενέρ-
γειας, καθώς και για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. 
Αυτό προβλέπεται στην επί της αρχής συμφωνία με τo 
Συμβούλιο την οποία επικύρωσαν οι επιτροπές Προϋπο-
λογισμών (BUDG) και Οικονομικών Υποθέσεων (ECON)  
σε κοινή συνεδρίασή τους. Στόχος των συγκεκριμένων 
ρυθμίσεων είναι να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση 
και η απεξάρτηση των κρατών μελών από το ρωσικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ιανουαρίου
Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης2424

Highlight Η εβδομάδα 
που πέρασε

Η εβδομάδα 
που έρχεται

Το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα

Στιγμή στον 
χρόνο

Social Media
Corner

Γνωρίστε τους 
ευρωβουλευτές

13 Ιανουαρίου 2023

Highlight

Συμπεράσματα συνόδου της ΕΕ της 15ης Δεκεμβρίου:  Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής του πε-
ρασμένου Δεκεμβρίου με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Charles Michel και την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen. 
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 

 
Βίαιη καταστολή και εκτελέσεις στο Ιράν. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωμα-
τίας Josep Borrell για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και τις συνεχιζόμενες εκτελέσεις διαδηλωτών και θα 
τοποθετηθούν με την έκδοση ψηφίσματος. Συζήτηση Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

Ειδικό δικαστήριο για Ρώσους εγκληματίες πολέμου. Την προοπτική ίδρυσης ειδικού δικαστηρίου που θα εξετάσει το 
έγκλημα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία θα αιτηθούν οι ευρωβουλευτές από την Επιτροπή. Τα μέλη του ΕΚ αναμένε-
ται να επαναλάβουν τα αιτήματα που είχαν διατυπώσει τον Μάιο του 2022 σχετικά με τη δίωξη των καθεστώτων της Ρωσίας 
και της Λευκορωσίας για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Συζήτηση Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ψηφο-
φορία Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

Σουηδική προεδρία της ΕΕ. Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ulf Kristersson θα παρουσιάσει στους ευρωβουλευτές τις 
προτεραιότητες της σουηδικής προεδρίας του Συμβουλίου στο τρέχον εξάμηνο για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, 
την πράσινη μετάβαση, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Άρση ασυλίας ευρωβουλευτών. Το ΕΚ θα εκκινήσει τη διαδικασία άρσης ασυλίας τεσσάρων μελών του, μετά από σχετικά 
αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις βελγικές αρχές. Τα αιτήματα αφορούν σε διερεύνηση 
περιστατικών διαφθοράς και εικαζόμενης απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Πληθωρισμός και τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη. Η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές θα βρεθεί στο 
επίκεντρο συζήτησης των ευρωβουλευτών με τον επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski. Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Εκλογή νέου αντιπροέδρου. Σε συνέχεια του τερματισμού της θητείας της Εύας Καϊλή (μη εγγεγραμμένοι, Ελλάδα) στο Προ-
εδρείο, το ΕΚ θα προχωρήσει στην εκλογή του ευρωβουλευτή που θα αναλάβει τα καθήκοντα του πέμπτου αντιπροέδρου. Τε-
τάρτη 18 Ιανουαρίου

Αναθεωρημένοι κανόνες για τη μεταφορά αποβλήτων. Αναμένεται να εγκριθεί η πρόταση νομοθεσίας που θα αναθεωρεί 
το ισχύον καθεστώς για τη μεταφορά αποβλήτων. Σημειώνεται ότι το 2020 οι εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ προς τρίτες χώ-
ρας ανήλθαν σε 32,7 εκατ. τόνους, ενώ 67 εκατ. τόνοι μεταφέρονται ετησίως μεταξύ των κρατών μελών. Συζήτηση Δευτέρα 
16 Ιανουαρίου, ψήφιση Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Δικαιώματα εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες.  Οι ευρωβουλευτές θα τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων μέ-
τρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσων απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες. Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Σκάνδαλο Uber. Την κατάσταση των οδηγών της Uber στην Ευρώπη θα εξετάσουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι επίσης θα αξι-
ολογήσουν κατά πόσο οι δραστηριότητες λόμπινγκ της εταιρείας έχουν επηρεάσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τετάρτη 
18 Ιανουαρίου

Πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Η κατάσταση στην Ουκρανία και την Κίνα, το παγκόσμιο κύμα αυταρχισμού και 
η κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης θα είναι τα θέματα που θα θίξουν οι ευρωβουλευτές στην ετήσια συζήτηση 
για την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα. Συζήτηση Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ψηφοφορία Τετάρτη 18 Ιανουαρίου

Last minute briefing για την ολομέλεια. Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους δημοσιογρά-
φους για τις εργασίες της ολομέλειας τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατό-
τητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Οι πολιτικές ομάδες θα ενημερώσουν 
τους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης (αίθουσα Τύπου Louise Weiss, Στρασβούργο με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live 
streaming)

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο ανάπτυξης και ειρήνης και τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν την 24η Ιανου-

αρίου ως ημέρα αναγνώρισης του ρόλου της ως ανθρώπινου δικαιώματος και δημόσιου αγαθού. Από 

την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για τη νέα γενιά αλλά 

και για τη δια βίου κατάρτιση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργα-

σιακό και οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για 

την προώθηση της εκπαίδευσης για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, ενώ στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 

Μέλλον της Ευρώπης έχει υπογραμμίσει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για 

την επιτυχή αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Πιο εύκολη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές 
εκλογές 

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) ενέκρινε προτά-
σεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πο-
λιτών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του τό-
που διαμονής τους. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την άρση 
των γλωσσικών εμποδίων, την απλούστευση των δια-
δικασιών εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και 
την καλύτερη προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ζητούν 
επίσης να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στην 
εκλογική διαδικασία με καθιέρωση της επιστολικής ψή-
φου, της ψήφου δι’ αντιπροσώπου και της ηλεκτρονικής 
ψήφου. Το σχέδιο προτάσεων που εγκρίθηκε από την επι-
τροπή, συμπληρώνει τις προτάσεις για τη συμμετοχή των 
πολιτών στις Ευρωπαϊκές Εκλογές και επιδιώκει να κα-
ταργήσει τους κανόνες που επιτρέπουν σήμερα σε κρά-
τη μέλη της ΕΕ να διατηρούν τις κορυφαίες θέσεις στην 
τοπική αυτοδιοίκηση μόνο για τους υπηκόους τους. Οι 
προτάσεις θα τεθούν υπόψη της ολομέλειας με στόχο να 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τις Ευρωπαϊκές 
Εκλογές  του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ήπειρο: Εκδηλώσεις στα Ιωάννινα

Tο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργα-
νώνουν σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτηση με τους πολίτες στα Ιωάννινα με 
θέμα τις δράσεις και την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινότητα των πολιτών της Ηπείρου. Στην εκ-
δήλωση που πραγματοποιείται με τη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Europe Direct Ηπείρου, ο επικε-
φαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης θα μιλήσει για την αποστολή της ΕΕ στη 
σημερινή συγκυρία, ενώ ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ, Ελλάδα) θα αναφερθεί στις προοπτικές 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 14 Ιανουαρίου, το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν σεμινάριο για τους δημοσιογράφους της Ηπείρου 
για τα «Θέματα και εργαλεία του Ευρωπαϊκού ρεπορτάζ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση epathinai@europarl.europa.eu. Οι δράσεις στην Ήπειρο εγκαινιάζουν μια σειρά από 
εκδηλώσεις που προγραμματίζει το Γραφείο του ΕΚ σε όλη την ελληνική επικράτεια έως τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 
του 2024. Στόχος είναι ενημέρωση των πολιτών για  το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για τη βελτίωση της ζωής στον τόπο του, αλλά και για εμβληματικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, καθώς και η 
συζήτηση με τους πολίτες της κάθε περιφέρειας για αυτά και άλλα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2023: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

Είσαι νέα ή νέος μεταξύ 18-30 ετών, σχεδιάζεις ένα έργο με ευρωπαϊκή διάσταση και αναζητάς χρηματοδότηση; 
Τώρα,  μπορείς να καταθέσεις έως τις 12 Φεβρουαρίου αίτηση για το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2023. Το 
βραβείο πρόκειται να απονεμηθεί σε τρία από τα 27 έργα που θα έχουν προταθεί από εθνικές επιτροπές στην Ελλάδα 
και σε κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Προβλέπεται η απονομή τριών διακρίσεων, με το πρώτο βραβείο να ανέρχε-
ται σε 7.500 ευρώ, το δεύτερο σε 5.000 ευρώ και το τρίτο βραβείο σε 2.500 ευρώ. Τα επιλέξιμα έργα πρέπει να προ-
άγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών, να προωθούν την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, να πα-
ρέχουν απτά παραδείγματα συμβίωσης των Ευρωπαίων και να λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο για τους νέους 
της Ευρώπης. Η ανακοίνωση των εθνικών νικητών θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Δείτε τους περσινούς νικητές και 
μάθετε περισσότερα για το νικητήριο project από την Ελλάδα, Ecogenia!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θυμάται τον David Sassoli

Τη μνήμη του προέδρου David Sassoli τίμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από 
τον θάνατό του. Στην ομιλία της η πρόεδρος Roberta Metsola εξήρε το έργο του προκατόχου της, ο οποίος ήταν ευρω-
βουλευτής από το 2009 και εξελέγη στο ανώτατο αξίωμα του ΕΚ τον Ιούλιο του 2019 για το πρώτο ήμισυ της νομοθετι-
κής περιόδου. Όπως επισήμανε η Metsola, oι αξίες του Sassoli για τη δημοκρατία, η πίστη του σε έναν δίκαιο κόσμο, η 
αποφασιστικότητά του να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους, εξακολουθούν να έχουν απήχηση στις ημέρες μας. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας του ο Sassoli προώθησε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών 
στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και διέθεσε εγκαταστάσεις του ΕΚ για τη φιλοξενία γυναικών που είχαν 
πέσει θύματα έμφυλης βίας.  Η προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και η αδιάλειπτη υπεράσπιση των δημοκρα-
τικών αξιών χαρακτήρισε τη θητεία του στο Κοινοβούλιο. Υπερασπίστηκε επανειλημμένα τόσο τους πολίτες της ΕΕ όσο 
και τους πολίτες τρίτων χωρών που στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα από αυταρχικά καθεστώτα. 

Μεταρρυθμίσεις για την ασυλία των ευρωβουλευτών

Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) εξέτασε 
σειρά προτεινόμενων τροπολογιών τις οποίες θα θέσει 
ενώπιον της ολομέλειας, σχετικά με την ασυλία των ευ-
ρωβουλευτών. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα ορί-
ζουν με σαφήνεια ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα μπο-
ρεί να ζητήσει την άρση της ασυλίας ευρωβουλευτών 
που κατηγορούνται για τη διάπραξη αδικημάτων. Επι-
σημαίνεται ότι σε δηλώσεις της η πρόεδρος Roberta 
Metsola έχει υπογραμμίσει ότι το ΕΚ συμβάλλει με όλες 
του τις δυνάμεις στο έργο της Δικαιοσύνης. Στην κα-
τεύθυνση αυτή έχει ανακοινώσει ότι θα γίνουν αλλαγές 
ώστε να βελτιωθούν οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγ-
χου και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Απόλυτη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών της Βρα-
ζιλίας

Την απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξη των δημοκρατι-
κών θεσμών της Βραζιλίας και των εκλεγμένων αξιωμα-
τούχων της χώρας εξέφρασαν οι πρόεδροι της επιτροπής 
Διεθνών Υποθέσεων (AFET), της κοινοβουλευτικής συνέ-
λευσης Ευρώπης - Λατινικής Αμερικής, της αντιπροσωπεί-
ας για τις σχέσεις με τη Βραζιλία και της αντιπροσωπείας 
για τις σχέσεις με τις χώρες της Mercosur, David McAllister 
(ΕΛΚ, Γερμανία),  Javi López (Σοσιαλιστές, Ισπανία), José 
Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία) και Jordi Cañas 
(Renew, Ισπανία) αντίστοιχα. Σε κοινή τους δήλωση κα-
ταδίκασαν τα βίαια επεισόδια από οπαδούς του πρώην 
προέδρου Jair Bolsonaro και υπογράμμισαν την ανάγκη 
να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι 
των ταραχών. Κάλεσαν, επίσης, όλες τις πλευρές να ξεπε-
ράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να λάβουν μέ-
τρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη παρόμοιων πε-
ριστατικών στο μέλλον.

Ευρωβαρόμετρο:
Καθολική ανησυχία για το κόστος ζωής - Ισχυρή στήριξη στην ΕΕ
Επτά στους δέκα Ευρωπαίους και το σύνολο των πολιτών στην Ελλάδα ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής, 
σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Οι αυξανόμενες τιμές σε τομείς όπως τα τρόφιμα και η 
ενέργεια ανησυχούν όλες τις κοινωνικές και δημογραφικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εκπαιδευτικού 
επιπέδου ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 82% των Ευρωπαίων πολιτών και 
το 97% των Ελλήνων ανησυχεί για την απειλή της φτώχειας. Σε επίπεδο ΕΕ, τρίτη μεγαλύτερη ανησυχία με 81% απο-
τελούν τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και η εξάπλωση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα 
ωστόσο, η μετανάστευση αποτελεί -με ποσοστό 93%- την τρίτη μεγαλύτερη ανησυχία, ενώ και η κλιματική αλλαγή 
αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας ανησυχίας από το 89% των ερωτηθέντων. Μόλις ένας στους τρεις Ευρωπαί-
ους αντιδρά θετικά στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ενώ τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Κύπρο το ποσοστό μειώνεται σημαντικά και διαμορφώνεται στην περιοχή του 20%.  «Είναι λογικό 
οι άνθρωποι να ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής, καθώς όλο και περισσότερες οικογένειες δυσκολεύονται 
να τα βγάλουν πέρα. Τώρα είναι η ώρα να πετύχουμε απτά αποτελέσματα, να τιθασεύσουμε τους λογαριασμούς μας, 
να περιορίσουμε τον πληθωρισμό και να καταφέρουμε να πετύχουμε ανάπτυξη στις οικονομίες μας. Πρέπει να προστα-
τεύσουμε τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών μας», δήλωσε η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola. Σημειώνεται ότι η 
στήριξη προς την ΕΕ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα, επτά στους δέκα Ευρωπαί-
ους πολίτες και το 62% των Ελλήνων θεωρεί ότι η ένταξη στην ΕΕ έχει ωφελήσει τη χώρα τους. Σχεδόν ενάμιση χρό-
νο πριν από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2024, το 54% των Ευρωπαίων εκφράζει ενδιαφέρον για τη διαδικασία, ενώ 
στην Ελλάδα το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 14 μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2019 και φτάνει το 
56%.  Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν, εφόσον οι εκλογές αυτές ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα, οι 
Έλληνες απαντούν θετικά σε ποσοστό 75%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη ΕΕ.
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