
Πιο πράσινη και ασφαλής ΕΕ στην ατζέντα της σουη-
δικής προεδρίας

Η ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της  συνεχούς στήρι-
ξης της Ουκρανίας είναι στην κορυφή των προτεραι-
οτήτων της σουηδικής προεδρίας του Συμβουλίου, 
όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της χώρας Ulf 
Kristersson σε ομιλία του προς τους ευρωβουλευτές.  Ο 
Kristersson πρόσθεσε επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά για την καταπο-
λέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και για τη δια-
μόρφωση μιας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση. 
Επιπλέον, υπογράμμισε τον ρόλο της ΕΕ στην πράσινη 
μετάβαση και πώς αυτή βελτιώνει την ανταγωνιστικό-
τητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά τη διαδικα-
σία απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Οι πολιτικές 
δυνάμεις οφείλουν να δημιουργήσουν το πλαίσιο εντός 
του οποίου θα λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις, ση-
μείωσε χαρακτηριστικά, ενώ εξήρε τον πολιτικό χαρα-
κτήρα της ΕΕ σχολιάζοντας ότι η φιλελεύθερη δημο-
κρατία, όπου η λαϊκή κυριαρχία συναντά τα ατομικά 
δικαιώματα, είναι το στοιχείο που κάνει την ΕΕ να ξεχω-
ρίζει έναντι άλλων διεθνών θεσμών.
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Highlight

Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Ο πρόεδρος του Ισραήλ Isaac Herzog θα απευθυνθεί στους ευρωβου-
λευτές σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

 

Για τις κατηγορίες περί διαφθοράς και ξένων παρεμβάσεων. Η ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις (INGE2), η 
επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και η υποεπιτροπή Ασφάλειας & Άμυνας (SEDE) θα συζητήσουν με τις αντιπροσω-
πείες για τις σχέσεις με την αραβική χερσόνησο και τις χώρες του Μαγκρέμπ για τα πρόσφατα περιστατικά εξωτερικών πα-
ρεμβάσεων στο ΕΚ. Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Για τους ημιαγωγούς. Η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) θα συζητήσει επί τροποποιήσεων στην προτεινόμενη Πράξη για τα  
μικροκυκλώματα (EU Chips Act) για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών. Η Πράξη περιλαμβάνει προβλέ-
ψεις για την υποστήριξη της καινοτομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη μίας ισχυρής βιομηχανίας ημιαγω-
γών στην Ευρώπη. Τρίτη 24 Ιανουαρίου

Για τη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση. Τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) θα ψηφίσουν επί νομοσχε-
δίου που εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση. Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέ-
πουν ότι online και offline πολιτικές διαφημίσεις θα πρέπει να παρέχουν ενημέρωση για το κόστος τους, τον χορηγό τους και 
τις εκλογές με τις οποίες συνδέονται. Τρίτη 24 Ιανουαρίου

Για την ελευθερία του Τύπου. Η επιτροπή Πολιτισμού (CULT) θα συζητήσει με την Επιτροπή για το νομοσχέδιο της Ευρω-
παϊκής Πράξης για την Ελευθερία του Τύπου, σχετικά με την προστασία του πλουραλισμού στα ΜΜΕ και στην ανεξαρτησία 
τους. Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Για την προστασία των μελισσών και των αγροτών. Μετά από μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών  με 
θέμα «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον», οι επι-
τροπές Περιβάλλοντος (ENVI) και Γεωργίας (AGRI) συζητούν με τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας για τις προτάσεις τους 
σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 
και τη στήριξη των γεωργών σε αυτή τη μετάβαση. Τρίτη 24 Ιανουαρίου

Για τον Ζακ Κωστόπουλο. Η επιτροπή Αναφορών (PETI) θα συζητήσει την αναφορά της Ελένης Κωστοπούλου σχετι-
κά με τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και την ατιμωρησία της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα. Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Ήταν 27 Ιανουαρίου 1945 όταν οι χιλιάδες κρατούμενοι του Άουσβιτς μπόρεσαν και πάλι να αναπνεύ-

σουν ελεύθερα και η ανθρωπότητα άρχισε να μαθαίνει για τη φρίκη του Ολοκαυτώματος στα στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης των ναζί ανά την Ευρώπη. Οκτώ δεκαετίες μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη  διατήρησης της μνήμης σε μια εποχή 

όπου και πάλι οι εχθροί της δημοκρατίας επιχειρούν να εφαρμόσουν τα δικά τους σχέδια προτάσσο-

ντας τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό. Το ΕΚ, το οποίο είναι υπερήφανο που η Εβραία επιζήσασα του 

Ολοκαυτώματος Simone Veil διετέλεσε πρόεδρός του, θα στέκεται πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστο-

ρίας, απέναντι σε όσους επιδιώκουν να διχάσουν τους ανθρώπους.

Καλύτερη προστασία των gamers στα διαδικτυακά 
βιντεοπαιχνίδια

Τόσο οικονομικούς όσο και ψυχολογικούς κινδύνους 
επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές και ζητούν μέτρα που θα 
διασφαλίσουν την προστασία των καταναλωτών στα 
διαδικτυακά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, το ΕΚ καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τους τρόπους πώλησης εικονικών 
αγαθών στο περιβάλλον των παιχνιδιών,  όπου οι κα-
ταναλωτές καταβάλλουν πραγματικά χρήματα ώστε να 
αποκτήσουν επιπλέον δυνατότητες. Επιπλέον, οι ευρω-
βουλευτές προειδοποιούν για τον κίνδυνο που ενέχει η 
συγκέντρωση ψηφιακών αγαθών ή εικονικών χρημάτων 
και η ανταλλαγή τους με πραγματικά χρήματα μέσα από 
διάφορες πλατφόρμες. Αναφέρουν επίσης ότι η διαδικα-
σία ακύρωσης μίας συνδρομής θα πρέπει να γίνεται με 
ευκολότερο τρόπο και ότι οι πολιτικές επιστροφής χρη-
μάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία. Επιπλέον, τα διαδικτυακά παιχνίδια θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν καλύτερη προστασία των δεδομένων 
των παικτών βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και κυ-
ρίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομέ-
νων (GDPR). Τέλος, το ΕΚ προτείνει τη διοργάνωση ενός 
ετήσιου βραβείου διαδικτυακών βιντεοπαιχνιδιών 
της ΕΕ ώστε να προβληθεί η σημασία την οποία έχουν για 
την ψηφιακή ενιαία αγορά οι εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Περισσότερες κυρώσεις κατά του ιρανικού καθε-
στώτος

Την ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης 
στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και 
την επιβολή κυρώσεων κατά των ανώτερων αξιωμα-
τούχων του Ιράν ζητούν οι ευρωβουλευτές. Η ΕΕ πρέ-
πει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στην Τε-
χεράνη, καθώς το καθεστώς της χώρας περιφρονεί την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις προσδοκίες των πολιτών, 
ενώ επιπλέον προσφέρει στήριξη στη Ρωσία. Οι ευ-
ρωβουλευτές προτείνουν να συμπεριληφθούν, στον κα-
τάλογο των κυρώσεων ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Ali 
Khamenei, ο πρόεδρος Ebrahim Raisi, ο γενικός εισαγγε-
λέας Mohammad Jafar Montazeri και όλα τα ιδρύματα 
που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανά-
στασης (IRCG). Καλούν επίσης το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη να προσθέσουν το IRGC και τις επικουρικές δυνάμεις 
του, συμπεριλαμβανομένης της παραστρατιωτικής πολι-
τοφυλακής Basij και της δύναμης Quds, στον κατάλογο 
τρομοκρατών της ΕΕ.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ΕΕ: Εκκίνηση από τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα ήταν ο πρώτος σταθμός των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ΕΕ που διοργανώνονται από το 
Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και την  Αντιπροσωπεία της Επιτροπής σε συνεργασία με τις κατά τόπους περιφερει-
ακές και δημοτικές αρχές και τα κέντρα Europe Direct. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρί-
ου στην πόλη της Ηπείρου, παρέστησαν  εκπρόσωποι θεσμικών και πολιτειακών φορέων καθώς και πολίτες που 
ενημερώθηκαν για την συνεισφορά της ΕΕ στην περιοχή της Ηπείρου και για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής Υγείας. Ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσουτσο-
πλίδης υπογράμμισε τη συμβολή της  ΕΕ στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η αναπληρώτρια επικε-
φαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νέλλη Παλαιολόγου ανέδειξε τον πρωταρχικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στην Ήπειρο, ενώ ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, παρουσίασε την ανα-
πτυξιακή στρατηγική της περιοχής.  Τις προοπτικές μιας ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας με απώτερο στόχο την ενδυ-
νάμωση των Συστημάτων Υγείας των κρατών-μελών, με ταυτόχρονη έμφαση στην ισότητα, την ίση μεταχείριση, τη 
δικαιοσύνη και την συνοχή, συζήτησαν ο ευρωβουλευτής κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ, Ελλάδα) και ο ιατρός-πα-
θολόγος (MD, PhD) κ. Ιωάννης Γιαννακάκης. Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τους δημοσιογρά-
φους της Ηπείρου.  Αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν σε Τρί-
πολη, Λάρισα, Τρίκαλα και Ηράκλειο Κρήτης και στο διάστημα από τις 27 Ιανουαρίου ως τις 10 Φεβρουαρίου.

H EE στην Πελοπόννησο

Η αποστολή της ΕΕ σήμερα και ο ρόλος στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου είναι τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν 
στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πελοπόννησο» που πραγματοποιείται στις 27 Ιανουαρί-
ου στις 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης 
θα μιλήσει για την αποστολή της ΕΕ, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας θα παρουσιάσει την ανα-
πτυξιακή στρατηγική της περιοχής, ενώ  η  επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής 
Άννα Δάντη θα αναφερθεί στο τι κάνει η ΕΕ στην Πελοπόννησο, ενώ ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος 
(ΕΛΚ, Ελλάδα) θα συμμετάσχει σε συζητηση για την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό των αποβλήτων. Το Σάβ-
βατο 28 Ιανουαρίου  το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, θα συνδιορ-
γανώσουν σεμινάριο για τους δημοσιογράφους της Πελοποννήσου με θέμα  «Θέματα και εργαλεία του ευρωπα-
ϊκού ρεπορτάζ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση EPathinai@
europarl.europa.eu. Στο σεμινάριο θα μιλήσουν ο Κ. Τσουτσοπλίδης, η Α. Δάντη, η υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου Ελ-
βίρα Φόρτε και ο υπεύθυνος κοινωνικών δικτύων και ιστοσελίδας του Γραφείου Σταύρος Σαμουηλίδης.

Ισχυρότερη απάντηση στη Ρωσία: όπλα για την  Ουκρανία και σύσταση ειδικού δικαστηρίου

Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, διαθέτοντας στη δοκιμαζόμενη χώρα βα-
ρέα όπλα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές στην ετήσια έκθεση για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, 
η οποία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από την ολομέλεια.  Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να επιταχύνει τη δι-
αδικασία της διεύρυνσης και να μειώσει την εξάρτησή της από ενεργειακούς πόρους και ζωτικής σημασίας υλικά 
που προέρχονται από τρίτες χώρες. Επιπλέον, με την έκθεση για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, που επί-
σης εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, κάλεσαν τη γερμανική κυβέρνηση να προχωρήσει στη διάθεση αρμάτων μάχης 
Leopard 2 στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα ζήτησαν την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να ενισχύσει τα μέσα εξωτερικής πολιτικής μας και να ενισχύσει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο», σχολίασε ο ει-
σηγητής για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, David McAllister (ΕΛΚ, Γερμανία). Από την πλευρά 
του, ο εισηγητής για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, Tom Vandenkendelaere (ΕΛΚ,Βέλγιο) επισήμανε ότι «η 
ΕΕ πρέπει να αυξήσει και να επιταχύνει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να βελτιώσει τη λειτουργία της 
αμυντικής πολιτικής της, συνεχίζοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία της με το ΝΑΤΟ». Επιπροσθέτως, με ψήφισμά 
τους οι ευρωβουλευτές ζητούν τη σύσταση ειδικού διεθνούς δικαστηρίου στο οποίο η πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία της Ρωσίας θα κληθούν να λογοδοτήσουν για την εισβολή στην Ουκρανία.

Τριάντα χρόνια ενιαίας αγοράς - Επιτυχίες και προ-
κλήσεις

Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επι-
τεύγματα της ενωμένης Ευρώπης. Με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της ενιαίας αγο-
ράς, οι ευρωβουλευτές επικύρωσαν ψήφισμα στο 
οποίο αποτυπώνουν τις μεγαλύτερες  προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός.  Η ενιαία αγορά είναι 
η ατμομηχανή της ενοποίησης και η ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνουν οι ευρωβουλευ-
τές. Παρατηρούν ότι το τελευταίο διάστημα και κυρί-
ως με το Brexit, την πανδημία  και τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, έχει φθαρεί η συνοχή και αντοχή της 
ενιαίας αγορά, όμως μηχανισμοί όπως το  μέσο έκτα-
κτης ανάγκης για την ενιαία αγορά (SMEI)  συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση διαταραχών στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
αγοράς. Νέοι κανόνες όπως οι νόμοι για τις Ψηφιακές 
Αγορές και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, για την ασφάλεια 
των προϊόντων και για την καθιέρωση κοινού φορτιστή 
στις ηλεκτρονικές συσκευές, συνιστούν επιτυχημένα 
παραδείγματα παρεμβάσεων υπέρ της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Αυστηρό πλαίσιο και κυρώσεις για τις εικονικές εται-
ρείες

Την τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης της Επιτρο-
πής για την αντιμετώπιση των εικονικών εταιρειών που 
δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς επιδιώκει το 
ΕΚ. Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση που εγκρίθηκε με συ-
ντριπτική πλειοψηφία από την ολομέλεια ορίζει τα κρι-
τήρια με τα οποία μία εταιρεία χαρακτηρίζεται ως εικο-
νική όταν χρησιμοποιείται για ενέργειες φοροδιαφυγής 
ή φοροαποφυγής. Επιπλέον η γνωμοδότηση προβλέπει 
την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των εικονικών επι-
χειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται πρόστιμα που 
φτάνουν ως και το 4% των εσόδων τους. «Αυτό το Κοι-
νοβούλιο είναι ενωμένο στην καταπολέμηση της απάτης 
και της φοροδιαφυγής. Πρέπει να είμαστε άτεγκτοι όσον 
αφορά τις φορολογικές καταχρήσεις και, ταυτόχρονα, να 
αποφύγουμε τη δημιουργία περιττών φραγμών στη σύ-
σταση εταιρειών», τόνισε η εισηγήτρια Lídia Pereira (ΕΛΚ, 
Πορτογαλία) στη συζήτηση στην ολομέλεια. Η γνωμοδό-
τηση προωθείται στο Συμβούλιο που οφείλει να την εξε-
τάσει κατά τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής οδηγίας.

Φρένο στην ανεξέλεγκτη μεταφορά αποβλήτων

Αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις θέτει το ΕΚ για τη 
μεταφορά αποβλήτων στη διαπραγματευτική του θέση 
κατά τις συνομιλίες με τα κράτη μέλη για την αναθεώ-
ρηση της σχετικής νομοθεσίας. Το ΕΚ επιδιώκει να απα-
γορευτούν όλες οι μεταφορές αποβλήτων εντός ΕΕ, με 
ορισμένες αιτιολογημένες εξαιρέσεις, καθώς και να 
απαγορευτεί η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων σε χώ-
ρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Στο ίδιο πεδίο εφαρμο-
γής επιδιώκεται να ενταχθούν και τα πλαστικά απόβλη-
τα, ενώ ο στόχος είναι οι εξαγωγές αποβλήτων στα κράτη 
μέλη του ΟΟΣΑ να σταματήσουν μέσα σε τέσσερα χρό-
νια. «Πρέπει να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους 
στην κοινή αγορά και, με τον τρόπο αυτό, να φροντίσουμε 
καλύτερα το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά μας» 
, τόνισε η εισηγήτρια Pernille Weiss (ΕΛΚ, Δανία). Οι ευρω-
βουλευτές είναι πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουν διαπραγμα-
τεύσεις με τα κράτη μέλη επί του θέματος.

Ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας - Προχωρούν οι 
μεταρρυθμίσεις στο ΕΚ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαντήσει στο αίτημα των πολιτών για λογοδοσία και ακεραιότητα διαβεβαίωσε η 
πρόεδρος Roberta Metsola.  «Θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε γρήγορα, ενώ παράλλη-
λα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για πιο μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις». «Θα ρίξουμε φως στο τι κάνουμε ως 
ευρωβουλευτές, με περισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες που θα διατίθενται στο κοινό. Θα επιβάλουμε κανό-
νες που απαγορεύουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση με τις επίσημες δραστη-
ριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ιδίως όσον αφορά τις επαφές με τρίτες χώρες». Επιπλέον, η Metsola ανα-
κοίνωσε ότι οι βελγικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας των ευρωβουλευτών  Andrea Cozzolino (Σοσιαλιστές, 
Ιταλία) και Marc Tarabella (Σοσιαλιστές, Βέλγιο)  και ότι το αίτημα θα παραπεμφθεί στην επιτροπή Νομικών Θεμάτων  
(JURI). Στη συζήτηση που ακολούθησε οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν οργή και ντροπή για τις αναφορές περί διαφθο-
ράς στους κόλπους του ΕΚ και υπογράμμισαν ότι η δημοκρατία δεν πωλείται. Σε μία παράλληλη εξέλιξη και μετά από 
μυστική ψηφοφορία  το ΕΚ εξέλεξε τον Marc Angel (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο) ως πέμπτο αντιπρόεδρο, στη θέση 
της Εύας Καϊλή (μη εγγεγραμμένοι, Ελλάδα) η θητεία της οποίας τερματίστηκε τον Δεκέμβριο. Επίσης, οι ευρωβουλευ-
τές ενέκριναν την τροποποίηση του κανονισμού  σχετικά με τη διαδικασία άρσης ασυλίας όταν αυτή ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
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