
στην ολομέλεια

στις επιτροπές

Για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων στις 
ψηφιακές πλατφόρμες

Τη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασί-
ας όσων απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες απα-
σχόλησης ενέκριναν οι ευρωβουλευτές. Οι νέοι κανόνες 
προσδιορίζουν το καθεστώς απασχόλησης των εργα-
ζομένων, κυρίως όσον αφορά τη φύση της συνεργασίας 
με τις επιχειρήσεις και αν πρόκειται για ελεύθερους επαγ-
γελματίες ή έμμισθους υπαλλήλους. Επιπλέον, τίθενται 
κανόνες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι 
αλγόριθμοι και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για 
την αξιολόγηση των εργαζομένων.  Στις προτάσεις τους 
οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να υπάρχει μεγαλύτε-
ρη διαφάνεια στους αλγορίθμους ώστε οι επιχειρήσεις 
να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τον τρόπο κα-
ταγραφής της δραστηριότητάς τους και πώς αυτή η κα-
ταγραφή επηρεάζει θέματα υγιεινής και ασφάλειας, κα-
θώς και την επαγγελματική τους εξέλιξη.
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Highlight

Για τις αγορές βενζίνης και υδρογόνου. Η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) θα υιοθετήσει τη θέση της για την αναθεώρηση των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς βενζίνης και της ασφάλειας εφοδιασμού. Οι προτεινόμενοι κανόνες πε-
ριλαμβάνουν τη διευκόλυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και καυσίμων όπως το υδρογόνο. Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

 
Για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.  Πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρί-
ων θα συζητηθεί στην επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) και στο πλαίσιο του προγράμματος “Fit for 55”. Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Για την Ευρωπαϊκή Πράξη Δεδομένων. Τη θέση της για την ενίσχυση της ανταλλαγής βιομηχανικών ψηφιακών δεδομέ-
νων ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να φτάσει τους ανταγωνιστές της στην τεχνητή νοημοσύνη, θα υιοθετήσει η επιτροπή 
Βιομηχανίας (ITRE). Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) θα ψηφίσει επί νομοσχεδίου που θα προβλέπει τη 
διαλειτουργικότητα των ψηφιακών ταυτοτήτων (eID), ώστε να διευρυνθεί η χρήση τους και ως το 2030 να χρησιμοποιείται 
από το 80% των πολιτών. Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Για την ανταλλαγή ρύπων. Η επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) θα επιβεβαιώσει τις συμφωνίες του Δεκεμβρίου με τα κράτη 
μέλη επί πέντε νομοσχεδίων του προγράμματος “Fit for 55” για το πρόγραμμα ανταλλαγής ρύπων και του μηχανισμού συνο-
ριακής προσαρμογής άνθρακα. Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Προετοιμασία για την ολομέλεια. Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 13ης – 16ης Φεβρουαρίου, 
όπου οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν για την αναθεώρηση των στόχων εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα από επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Θα ψηφίσουν επίσης για τη συμπερίληψη των μέτρων REPowerEU 
στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης,  και για τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στις Ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές. Θα 
συζητήσουν για την πολιτική της ΕΚΤ με την πρόεδρό της Christine Lagarde, καθώς και για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και για μια στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, του εμπορίου και των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Δημοσιογραφικό briefing για την ολομέλεια. Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι Τύπου των 
πολιτικών ομάδων θα ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για τις εργασίες της επερχόμενης ολομέλειας. Οι δημοσιογράφοι 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Αίθουσα Τύπου Anna 
Politkovskaya, Βρυξέλλες, με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live streaming. Παρασκευή  10 Φεβρουαρίου, 12:00 ώρα Ελλάδας

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Ο καρκίνος αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή οικονομικής κατάστασης και αποτελεί ισχυ-

ρή πρόκληση για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, ενώ η αντιμετώπισή του συνιστά μία από τις ση-

μαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ. Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών φροντίδας και θεραπείας των 

ασθενών συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό τόσο των ασθενών όσο και των ερευνητών που ανα-

ζητούν θεραπείες για τον καρκίνο και έχει επισημάνει με παρεμβάσεις του την ανάγκη να υπάρξει μια 

συντονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, έχει συστήσει και ειδική επιτροπή για την 

καταπολέμηση του καρκίνου και έχει τονίσει μεταξύ άλλων την ανάγκη να βελτιωθεί η παροχή πληρο-

φόρησης για τις καρκινογόνες ουσίες, να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και να 

ενισχυθεί η έρευνα για την ανάπτυξη θεραπειών. 

Ευκολότερη έκδοση βίζα στην περιοχή Σένγκεν

Με έκθεση που ενέκρινε η επιτροπή Πολιτικών Ελευθε-
ριών (LIBE) υποστηρίζεται η ψηφιοποίηση της διαδικα-
σίας έκδοσης βίζα στις χώρες της περιοχής Σένγκεν. Η 
ψηφιοποίηση αναμένεται να μειώσει το κόστος και το δι-
αχειριστικό φορτίο, ενώ θα εξασφαλίσει μία ενιαία δια-
δικασία σε όλη την Ευρώπη και θα βελτιώσει την ασφά-
λεια. Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνεται σε μία 
ενιαία online πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί απρό-
σκοπτα με τα συστήματα διαχείρισης συνοριακών ελέγ-
χων και τις σχετικές βάσεις δεδομένων.  Η εφαρμογή της 
ψηφιακής βίζα θα μειώσει τους κινδύνους ασφαλείας και 
θα βοηθήσει τους ανθρώπους ώστε να αντιμετωπίζουν 
την ΕΕ ως έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο, σχολίασε ο ει-
σηγητής Matjaž Nemec (Σοσιαλδημοκράτες, Σλοβενία). Η 
πρόταση θα τεθεί υπόψιν της ολομέλειας και αν δεν υπάρ-
ξουν αντιρρήσεις θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για 
την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των επενδυτών

Η επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) ενέκρινε 
προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
κεφαλαιαγορών της ΕΕ και την παροχή πιο ολοκληρωμέ-
νης ενημέρωσης των επενδυτών. Αναλυτικά, το Ευρωπα-
ϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP) πρόκειται να βελτι-
ώσει την πρόσβαση των επενδυτών και του κοινού σε 
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρεί-
ες, τόσο οικονομικές όσο και εκείνες που άπτονται θεμά-
των όπως είναι για παράδειγμα η βιωσιμότητα, η κοινω-
νική διακυβέρνηση ή η ποικιλομορφία στους χώρους 
εργασίας. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται να 
καταστήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιο ορατές 
και να στηρίξουν την πράσινη μετάβαση μέσω της βιώ-
σιμης χρηματοδότησης, καθώς οι επενδυτές  αλλά και 
οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα έχουν καλύτερη ενη-
μέρωση όταν λαμβάνουν αποφάσεις για επενδύσεις. Οι 
προτάσεις που εγκρίθηκαν συνιστούν ένα σημαντικό 
βήμα προς τη δημιουργία του ESAP, επισήμανε ο εισηγη-
τής Pedro Silva Pereira (Σοσιαλδημοκράτες, Πορτογαλία), 
προσθέτοντας ότι το νέο σημείο πρόσβασης και άντλησης 
πληροφοριών θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κατα-
κερματισμού των συστημάτων δεδομένων στις εθνικές 
αγορές των κρατών μελών. Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν 
θα αποτελέσουν τα βασικά κείμενα διαπραγμάτευσης της 
ECON με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η ΕΕ στη Θεσσαλία - Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Λάρισα και Τρίκαλα

Εκδηλώσεις ενημέρωσης και συζήτησης με τους πολίτες υπό τον τίτλο “Η Ευρωπαϊκή Ένωση  στη Θεσσαλία”  συνδι-
οργανώνουν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στη Λάρισα και το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στα Τρίκαλα, το Γραφείο 
του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
του Δήμου Τρικκαίων και του Europe Direct Θεσσαλίας. Στη Λάρισα, την  αναπτυξιακή στρατηγική της Θεσσαλίας  
θα παρουσιάσει ο περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Αγοραστός ενώ η Άννα Δάντη,  επικεφαλής του τμήματος επι-
κοινωνίας στην Αντιπροσωπεία της Επιτροπής θα μιλήσει για το τι κάνει η ΕΕ στη Θεσσαλία. Εισαγωγική τοποθέτηση 
σχετικά με την αποστολή της ΕΕ σήμερα θα κάνει ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλί-
δης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το θέμα που θα συζητηθεί στα Τρίκαλα, σε εκδήλωση που θα συμμετέ-
χουν η ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (ΕΛΚ) και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικκαίων. 
Επίσης στις 4 Φεβρουαρίου  το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής θα συνδιοργανώσουν σεμινάριο 
για τους δημοσιογράφους της Θεσσαλίας στη Λάρισα για τα «Θέματα και εργαλεία του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ». Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα.

«Ναι» σε αυστηρότερους κανόνες στην πολιτική διαφήμιση

Ισχυρή εντολή στον εισηγητή και επικεφαλής διαπραγματευτή Sandro Gozi (Renew, Γαλλία) έδωσαν οι ευρωβουλευτές 
για τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τους νέους κανόνες που θα διέπουν την πολιτική διαφήμιση. Οι ευρω-
βουλευτές τονίζουν ότι στις διαδικτυακές εκστρατείες για την προβολή πολιτικών προσώπων θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται μόνο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών για τα οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για χρήση στις συγκεκρι-
μένες καμπάνιες. Η ρύθμιση αποτρέπει το λεγόμενο microtargeting, όπου δημογραφικά στοιχεία και καταναλωτικές 
συμπεριφορές συνδυάζονται προκειμένου να εντοπίζονται τα ενδιαφέροντα συγκεκριμένων προσώπων. Επιπλέον, το 
ΕΚ επιδιώκει την επιβολή γενικής απαγόρευσης στη χρήση δεδομένων ανηλίκων στις πολιτικές εκστρατείες αλλά και 
στηχρηματοδότηση πολιτικών διαφημίσεων στην ΕΕ από φορείς τρίτων χωρών. Παράλληλα οι ευρωβουλευτές ζητούν 
τη  δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης που θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικτυακές πολιτικές διαφημίσεις και σχε-
τικά δεδομένα.  «Η νομοθεσία αυτή δε θα καταργήσει την πολιτική διαφήμιση, παρά τις φήμες που διαδίδουν στο δια-
δίκτυο οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, ούτε θα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης. Το μόνο που θα περιορίσει 
είναι η καταχρηστική πολιτική διαφήμιση», υπογράμμισε ο εισηγητής Sandro Gozi.

Αποφάσεις επί αιτημάτων άρσης ασυλίας ευρωβουλευτών

Την άρση της ασυλίας των ευρωβουλευτών Andrea Cozzolino (μη εγγεγραμμένοι, Ιταλία) και Marc Tarabella (μη εγγε-
γραμμένοι, Βέλγιο) μετά από σχετικά αιτήματα των βελγικών αρχών αποφάσισε η ολομέλεια, κάνοντας δεκτή σχε-
τική εισήγηση της επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI). Την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας των δύο 
ευρωβουλευτών είχε ανακοινώσει η πρόεδρος Roberta Metsola στις 16 Ιανουαρίου. Η ολομέλεια αποφάσισε επίσης 
την άρση της ασυλίας του Nicolas Bay (μη εγγεγραμμένοι, Γαλλία) μετά από αίτημα των γαλλικών αρχών που αφορά 
σε έρευνα για ποινική υπόθεση. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να μην άρουν την ασυλία της Nadine Morano (ΕΛΚ, 
Γαλλία)  και του  Helmut Geuking (ΕΛΚ, Γερμανία). Η εξέταση κάθε αιτήματος για την άρση ασυλίας στην επιτροπή 
JURI προβλέπει αρχική παρουσίαση από τον εισηγητή, προαιρετική ακρόαση με τον ευρωβουλευτή για τον οποίο 
υπάρχει το σχετικό αίτημα άρσης, ανταλλαγή απόψεων και ψηφοφορία επί του σχεδίου έκθεσης που συντάσσει ο ει-
σηγητής. Ακολούθως το σχέδιο έκθεσης συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της 
ολομέλειας, όπου οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν την απόφασή τους με απλή πλειοψηφία.

Επί τάπητος η διαφάνεια στα ΜΜΕ και η ελευθερία έκφρασης

Οι προτεινόμενοι κανόνες για την ενίσχυση της πολυφωνίας και της ελευθερίας του Τύπου στην ΕΕ συζητήθηκαν σε 
ακρόαση της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων  και εκπροσώπων του δη-
μοσιογραφικού κόσμου. Στις παρεμβάσεις τους οι ευρωβουλευτές που έλαβαν τον λόγο χαιρέτισαν ν τις προτάσεις της 
Επιτροπής για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για τα ΜΜΕ και την ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη. Τόνισαν ότι η νο-
μοθετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό, δεδομένων των προκλήσεων και των πολλαπλών 
απειλών που αντιμετωπίζει σήμερα η ελευθερία του Τύπου. Περαιτέρω, έθεσαν θέματα όπως η διαφάνεια σχετικά 
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν ισχυρές προβλέψεις 
εναντίον των παρακολουθήσεων και των νομικών πρακτικών τύπου “SLAPP” (στρατηγικές μηνύσεις κατά της δημόσιας 
συμμετοχής) με τις οποίες επιχειρείται να παρεμποδιστεί το ερευνητικό έργο δημοσιογράφων.

Παρεμβάσεις για τα λιπάσματα και για μια βιώσιμη γεωργία

Τη συνέχιση της απαλλαγής από δασμούς των λιπασμάτων, εξαιρουμένων όσων προέρχονται από τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τιμές προτείνουν με προσχέδιο ψηφίσματός τους οι ευρωβουλευ-
τές της επιτροπής Γεωργίας (AGRI). Υπογραμμίζουν επίσης ότι η Μόσχα καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση της τόσο 
στα λιπάσματα όσο και στην ενέργεια και ότι η προμήθεια πόρων από τη Ρωσία ενέχει τον κίνδυνο να χρηματοδοτήσει 
τις πολεμικές της ενέργειες στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τους αγρότες έως ότου σταθεροποιηθεί η αγορά και να υπάρξουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί των συμβατι-
κών λιπασμάτων. Ειδικότερα, τονίζουν ότι πρέπει να υποστηριχθεί η μετάβαση σε οργανικά λιπάσματα ώστε να μειω-
θεί η εξάρτηση από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και αφετέρου να διασφαλιστεί η χρήση πιο περιβαλλοντικά φιλικών 
λύσεων στις αγροτικές καλλιέργειες. Το προσχέδιο του σχετικού ψηφίσματος θα τεθεί υπόψιν της ολομέλειας.

Υπέρ μια αξιόπιστης πολιτικής για τη μετανάστευση 
και το άσυλο  

Τρόπους για τη διαχείριση των προκλήσεων που εξα-
κολουθεί να αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά στη μετα-
νάστευση εξέτασαν οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση με 
τη Σουηδική Προεδρία και την πρόεδρο της Επιτροπής 
Ursula von der Leyen, θέτοντας στο επίκεντρο το σεβα-
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το συνδυασμό 
ευθύνης και αλληλεγγύης. Η μετανάστευση περιλαμβάνε-
ται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις 9-10 
Φεβρουαρίου και στις παρεμβάσεις τους οι ευρωβουλευ-
τές ζήτησαν μεταξύ άλλων την αποτελεσματικότερη 
προστασία των συνόρων και αποτελέσματα αναφορι-
κά με την πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ορι-
σμένοι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι λόγω της γήρανσης 
του πληθυσμού είναι η αναγκαία η θέσπιση νόμιμων διό-
δων για την εισροή νόμιμων μεταναστών στα κράτη μέλη 
της ΕΕ, ενώ άλλα μέλη του Κοινοβουλίου υπογράμμισαν 
ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιού-
νται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα 
θα πρέπει να εφαρμόζουν έναν κοινό κώδικα δεοντολο-
γίας. 
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Η εβδομάδα που πέρασε

Για μια ζωή... ποδήλατο - Υποστήριξη της ποδηλασίας 
ζητούν οι ευρωβουλευτές

Περισσότερους ποδηλατόδρομους, χώρους στάθμευσης 
και μείωση του ΦΠΑ για την υποστήριξη των Ευρωπαίων 
κατασκευαστών ποδηλάτων ζητούν οι ευρωβουλευτές 
της επιτροπής Μεταφορών (TRAN) σε προσχέδιο ψηφί-
σματος που υιοθέτησαν με συντριπτική πλειοψηφία.  Το 
προσχέδιο υπογραμμίζει τα οφέλη της ποδηλασίας στην 
πράσινη μετάβαση, την ενίσχυση του περιβάλλοντος και 
την οικονομική ανάπτυξη και καλεί την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να αναπτύξει μια πανευρωπαϊκή στρατηγική. Οι 
ευρωβουλευτές σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι οι τοπι-
κές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε 
η ποδηλασία να ενσωματωθεί στα συστήματα μετακι-
νήσεων των πόλεών τους και να ενθαρρυνθεί η χρήση 
των e-bikes και των σχημάτων διαμοιρασμού ποδη-
λάτων στον αστικό ιστό. Η εισηγήτρια και πρόεδρος της 
επιτροπής TRAN Karima Delli (Πράσινοι, Γαλλία) σχολία-
σε ότι η έγκριση του προσχεδίου φέρνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ένα μόνο βήμα μακριά από τον χαρακτηρι-
σμό, για πρώτη φορά, της ποδηλασίας ως τρόπου μετακί-
νησης που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους 
άλλους τρόπους.

Διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών 
(LIBE) ενέκριναν συμφωνία για την καθιέρωση ενιαίων 
κανόνων που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλ-
λαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και κατά τη διάρκεια διερεύνησης ποι-
νικών υποθέσεων. Οι νέοι κανόνες διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών όπως είναι αρχεία κειμένου, 
εικόνας και ήχου, κυκλοφοριακά δεδομένα και στοιχεία 
συνδρομών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων. Τα αιτήματα για 
την παροχή σχετικών στοιχείων θα αποστέλλονται στις 
δικαστικές αρχές της αρμόδιας χώρας οι οποίες θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται ακόμα και σε 96 ώρες σε επείγουσες 
περιπτώσεις. Οι αρχές μπορούν να αρνηθούν την ικανο-
ποίησή του αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την παρα-
βίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή της ελευθερίας 
του Τύπου στη χώρα από την οποία προέρχεται το αίτημα 
παροχής στοιχείων. Για πρώτη φορά οι αρχές μιας χώρας 
μπορούν να συνεργαστούν απευθείας με τους παρόχους 
υπηρεσιών μιας άλλης χώρας στην ΕΕ, σχολίασε η εισηγή-
τρια Birgit Sippel (Σοσιαλδημοκράτες, Γερμανία) 

Το μέλλον της Ουκρανίας είναι στην ΕΕ
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ουκρανία είναι μελλοντικό μέλος της ΕΕ, τονίζεται σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από 
την ολομέλεια ενόψει της διάσκεψης κορυφής που πραγματοποιείται  στο Κίεβο στις 3 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 
των ηγετών της ΕΕ και της Ουκρανίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την κατάρτιση οδικού χάρτη στον οποίο θα περιγρά-
φονται τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Καλούν, επίσης, τα κράτη να ενι-
σχύσουν και να επιταχύνουν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, και της αναγκαίας στήριξης στην προσπάθεια της 
χώρας να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα και τα αποτελέσματά της. Για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, το 
ΕΚ επαναλαμβάνει το αίτημα για αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών και της κεντρικής τρά-
πεζας της Ρωσίας τα οποία έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Στο ψήφισμα τονίζεται επί-
σης η ανάγκη υιοθέτησης του δέκατου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας το συντομότερο δυνατό, ενώ ζητείται  
η επιβολή κυρώσεων κατά των εταιρειών Lukoil και Rosatom που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ 
καθώς και άμεσο και πλήρες εμπάργκο στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και ουρανίου από τη Ρωσία αλλά και η ορι-
στική εγκατάλειψη των αγωγών Nord Stream 1 και 2.
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