
Αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων στην Ευ-
ρώπη από το 2035

Πράσινο φως άναψε η ολομέλεια στη συμφωνία με το 
Συμβούλιο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) από τα νέα επιβατικά και τα ελαφρά επαγ-
γελματικά οχήματα και τον σταδιακό μηδενισμό έως το 
2035. Οι εκπομπές CO2 πρέπει έως το 2030 να είναι μει-
ωμένες κατά 55% για τα επιβατικά και κατά 50% για 
τα ημιφορτηγά, σε σχέση με τις εκπομπές του 2021 και 
να μηδενιστούν πέντε χρόνια μετά. Ο κανονισμός που ενέ-
κριναν οι ευρωβουλευτές και ο οποίος περιλαμβάνεται 
στη δέσμη μέτρων του “Fit for 55” προβλέπει ότι μέχρι το 
2025 η Επιτροπή θα έχει παρουσιάσει νέα μεθοδολογία 
υπολογισμού των εκπομπών CO2 που παράγουν τα αυτο-
κίνητα και τα ημιφορτηγά που κυκλοφορούν στην ΕΕ. Επί-
σης, μέχρι το τέλος του 2026 η Επιτροπή θα έχει καταγρά-
ψει τις διαφορές ανάμεσα στις οριακές τιμές εκπομπών 
και τα δεδομένα κατανάλωσης σε πραγματικές συνθή-
κες. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο εισηγητής Jan Huitema 
(Renew, Ολλανδία) σχολίασε ότι οι στόχοι που θεσπίστη-
καν είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας. «Για τους καταναλωτές θα γίνει φθηνό-
τερο να αγοράζουν και να οδηγούν οχήματα μηδενικών 
εκπομπών, ενώ θα επιταχυνθεί και η δημιουργία μιας αγο-
ράς μεταχειρισμένων οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο η 
βιώσιμη οδήγηση θα καταστεί προσβάσιμη σε όλους», 
ανέφερε. Ο κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί και από το 
Συμβούλιο για να ακολουθήσει η δημοσίευση στην Επίση-
μη Εφημερίδα της ΕΕ.
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Highlight

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, αποτελούμενη από 60 ευρωβουλευτές και 10 
μέλη από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, θα συνεδριάσει στο Τσισινάου στη Μολ-
δαβία για τη 10η τακτική σύνοδο με βασικό θέμα τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην Ανατολική Εταιρική Σχέ-
ση. Κυριακή 19 έως Τρίτη 21 Φεβρουαρίου.

 
Για τα δικαιώματα των γυναικών. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) θα επισκεφθεί την 
Ισπανία για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί σεξουαλικής συναίνεσης, φροντίδας και εξάρτη-
σης και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι ευρωβουλευτές θα συναντη-
θούν με εκπροσώπους του δικαστικού σώματος, ΜΚΟ, συνδικάτα, υπουργούς, βουλευτές, ακαδημαϊκούς και θα επισκε-
φθούν ένα καταφύγιο γυναικών Δευτέρα 20 έως Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (BUDG) θα επισκεφθεί 
τη Μαδρίτη για να εξετάσει την εκταμίευση των δαπανών της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Αναμένονται συ-
ναντήσεις ε κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους, των περιφερειακών αρχών, των ενώσεων εργοδοτών και εργαζομέ-
νων, της επιχειρηματικής κοινότητας και του Τύπου. Δευτέρα 20 έως Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Για την ασφάλεια στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) θα μεταβεί 
στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη για να αξιολογήσει τη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ EUFOR Althea και την κατάσταση ασφαλεί-
ας στη χώρα. Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με μέλη της προεδρίας και της νέας κυβέρνησης, καθώς και με  κοινοβου-
λευτικά στελέχη, εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας και στελέχη think tanks. Δευτέρα 20 έως Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου

Για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τη χρήση του Pegasus και άλλου κατασκο-
πευτικού λογισμικού (PEGA) θα μεταβούν στη Βουδαπέστη για συναντήσεις με τον Ούγγρο υπουργό Δικαιοσύνης, τις τοπι-
κές αρχές προστασίας δεδομένων, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, δημοσιογράφους και θύματα του κατασκοπευτι-
κού λογισμικού Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Φεβρουαρίου

Για τον κορωνοϊό στην Αφρική. Αντιπροσωπεία της ειδικής επιτροπής για την πανδημία COVID-19 (COVI) θα επισκεφθεί το 
Κέιπ Τάουν για να συζητήσει με εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας της Νότιας Αφρικής και βουλευτές. Οι ευρωβουλευ-
τές θα επισκεφθούν την εταιρεία Biovac, η οποία παρασκευάζει και διανέμει εμβόλια στην Αφρική  και ακολούθως θα μετα-
βούν στην Αντίς-Αμπάμπα για συναντήσεις με εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης, του Αφρικανικού Κέντρου Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων, του ΠΟΥ και του Ερυθρού Σταυρού Δευτέρα 20 έως Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η αντιμετώπιση της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών και των κοριτσιών στις επιστήμες είναι ζήτημα που 

έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει υπογραμμίσει ότι οι γυναίκες αντιστοι-

χούν μόλις στο 36% των αποφοίτων από τους κλάδους επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικών και μαθηματικών.  

Το ΕΚ έχει επισημάνει ότι στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας πράσινης και ψηφιακής κοινωνίας είναι απαραί-

τητο να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε ψηφιακά εργαλεία  και ζητά να ληφθούν 

μέτρα για την προώθηση της γυναικείας παρουσίας στα επαγγέλματα που είναι σχετικά με τους τομείς των 

θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.  Επιπλέον και στο πλαίσιο της δι-

αρκούς προσπάθειας για την ισότητα των φύλων το ΕΚ εργάζεται εντατικά για τη μείωση του χάσματος των 

αμοιβών και την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων.

Παρατηρήσεις για τη λειτουργία της ΕΚΤ και τον 
τρόπο αντιμετώπισης του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός και τα μέτρα αντιμετώπισής του κυριάρ-
χησαν στη συζήτηση των ευρωβουλευτών με την πρό-
εδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde. Οι ευρωβουλευτές 
ανέφεραν ότι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών 
απαιτεί πολύ στενό συντονισμό της δημοσιονομικής 
και της νομισματικής πολιτικής, δεδομένου ότι η παρα-
δοσιακή νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει όλες τις αιτίες των σημερινών πληθωριστι-
κών πιέσεων, που βρίσκονται κυρίως στις τιμές της ενέρ-
γειας και των τροφίμων. Πρόσθεσαν επίσης ότι η  ΕΚΤ έχει 
επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι η αύξηση των επιτοκί-
ων δεν θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας και δεν θα 
επηρεάσει τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα. Στο κείμενο 
των συστάσεων που ενέκρινε η ολομέλεια σημειώνεται 
ότι η ΕΚΤ πρέπει να δώσει έμφαση και στους λεγόμενους 
δευτερεύοντες στόχους όπως η οικονομική ανάπτυξη και 
η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον τονί-
στηκε ότι μόνο δύο μέλη του Εκτελεστικού και του Δι-
οικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες και ότι η ανισορ-
ροπία στην εκπροσώπηση των φύλων εξακολουθεί να 
κυριαρχεί στην οργανωτική δομή της ΕΚΤ. Το κείμενο των 
συστάσεων σημειώνει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί 
η διαφάνεια και η λογοδοσία της ΕΚΤ. Τα εργαλεία της 
ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι αναπο-
τελεσματικά δεδομένου ότι ο πληθωρισμός προέρχεται 
από τα προβλήματα εφοδιασμού στην αγορά ενέργειας 
και από την εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τα 
ορυκτά καύσιμα, σχολίασε ο Rasmus Andresen (Πράσινοι, 
Γερμανία), συντάκτης του κειμένου των συμπερασμάτων.

Πρόσω ολοταχώς για μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομη-
χανία ημιαγωγών

Τη διαπραγματευτική τους θέση επί των νομοσχεδίων για 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών 
(Chips Act και Chips Joint Undertaking) για την ενίσχυ-
ση της καινοτομίας και της παραγωγής ολοκληρω-
μένων κυκλωμάτων στην Ευρώπη, ενέκριναν οι ευρω-
βουλευτές. Αναλυτικά και στο πλαίσιο της Πράξης για τα 
Μικροκυκλώματα, εγκρίθηκαν οι προτάσεις της επιτρο-
πής Βιομηχανίας (ITRE) σχετικά με τους ημιαγωγούς νέας 
γενιάς, τα κβαντικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και την 
ανάπτυξη κέντρων για την προσέλκυση ταλέντων στην 
έρευνα, τον σχεδιασμό και την παραγωγή chips. Η ολο-
μέλεια ενέκρινε επίσης την πρόταση για την υποστήρι-
ξη επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε υποδομές έρευ-
νας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών είναι να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη της Ευρώπης και να προετοιμαστεί για τις μελ-
λοντικές προκλήσεις, σχολίασε ο εισηγητής Dan Nica (Σο-
σιαλιστές, Ρουμανία). Από την πλευρά της η εισηγήτρια 
Eva Maydell (ΕΛΚ, Βουλγαρία) υπογράμμισε ότι οι ημια-
γωγοί αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο στην ψηφι-
ακή και πράσινη μετάβαση της ΕΕ αλλά και στη γεωπολιτι-
κή της ατζέντα. Μετά την έγκριση της διαπραγματευτικής 
θέσης, το ΕΚ είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις με το 
Συμβούλιο.

Πετάλι προς την πράσινη μετάβαση

Την ενίσχυση της ποδηλασίας με τη λήψη μέτρων όπως 
η δημιουργία επιπλέον ποδηλατοδρόμων, η δημιουργία 
κατάλληλων θέσεων στάθμευσης και η μείωση του ΦΠΑ 
υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές ζητώντας την αναγνώ-
ριση της ποδηλασίας ως ολοκληρωμένο τρόπο μεταφο-
ράς. Στο ψήφισμα η ολομέλεια σημειώνει τα οφέλη από 
την ποδηλασία στην πράσινη μετάβαση της ΕΕ και καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρα-
τηγική για την ποδηλασία στην Ευρώπη, ώστε ο αριθ-
μός των χιλιομέτρων που διανύονται με το συγκεκριμέ-
νο μέσο να έχει διπλασιαστεί έως το τέλος της δεκαετίας 
που διανύουμε. Επίσης, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να 
καταστούν πιο προσιτά από οικονομικής πλευράς τα ηλε-
κτρικά ποδήλατα, να αναπτυχθούν νέα προγράμματα 
κοινόχρηστων ποδηλάτων και να ενσωματωθεί η ποδη-
λασία στα σχέδια αστικής κινητικότητας.  Η εισηγήτρια 
Karima Delli (Πράσινοι, Γαλλία) υπογράμμισε ότι «το πο-
δηλατικό οικοσύστημα αντιπροσωπεύει ένα εκατομμύ-
ριο θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και έχει τη δυνατότητα 
να φτάσει τα δύο εκατομμύρια έως το 2030. Θέλουμε μια 
ειδική ευρωπαϊκή στρατηγική και να αναγνωριστεί ο κλά-
δος της ποδηλασίας ως βασικός εταίρος στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανική στρατηγική».

Αντίστροφη μέτρηση για το  νέο ευρωπαϊκό δίκτυο 
δορυφορικών επικοινωνιών

Την ευρεία στήριξή της στο πρόγραμμα IRIS2 για την ανά-
πτυξη ενός νέου σχηματισμού δορυφόρων που θα 
εξασφαλίσουν ασφαλείς επικοινωνίες για την ΕΕ και 
θα ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία της, εξέφρασε 
η ολομέλεια του ΕΚ με 609 ψήφους υπέρ, μόλις 6 κατά 
και 39 αποχές. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2,4 
δισ. ευρώ και η υλοποίησή του αναμένεται να ξεκινήσει 
σύντομα ώστε η λειτουργία του δικτύου να ξεκινήσει το 
2024. Το νέο δίκτυο θα διασφαλίσει τη στρατηγική αυ-
τονομία της ΕΕ στον τομέα των ασφαλών κρατικών επι-
κοινωνιών, σε μια εποχή όπου οι απειλές σε επίπεδο κυ-
βερνοασφάλειας έχουν αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη 
σημασία, ιδίως μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ου-
κρανίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να αντιμετωπίσει μια 
σημαντική έλλειψη, καθώς η ΕΕ σήμερα δεν διαθέτει μια 
ειδική υποδομή παροχής δορυφορικών υπηρεσιών επι-
κοινωνίας σε κυβερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες, πολίτες 
και επιχειρήσεις. Οι δορυφόροι του προγράμματος IRIS2 
θα προσφέρουν υπηρεσίες και στους πολίτες, παρέχο-
ντας πρόσβαση στο διαδίκτυο στις λιγότερο συνδεδεμέ-
νες περιοχές, σχολίασε ο εισηγητής Christophe Grudler 
(Renew, Γαλλία). Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί και από 
το Συμβούλιο για να προχωρήσει η δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Άμεση απελευθέρωση του πρώην προέδρου της Γε-
ωργίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο 
εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την επιδεινούμενη 
κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου της Γεωργίας 
Mikheil Saakashvili, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος 
στη χώρα του από τον Οκτώβριο του 2021. Οι ευρωβου-
λευτές καλούν τις αρχές της Γεωργίας να προχωρήσουν 
αμέσως στην απελευθέρωση του Saakashvili και να του επι-
τρέψουν να ταξιδέψει στο εξωτερικό προκειμένου να λάβει 
την απαιτούμενη περίθαλψη. Το ψήφισμα καταγράφει τις 
εκτιμήσεις για ενδεχόμενη δηλητηρίαση του πρώην προ-
έδρου στη διάρκεια της κράτησης. Οι ευρωβουλευτές υπο-
γραμμίζουν ότι οι αρχές της Γεωργίας έχουν τη υποχρέωση 
να εξασφαλίσουν την καλή υγεία του Saakashvili, να σεβα-
στούν τα θεμελιώδη δικαιώματά του να του προσφέρουν 
την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη.  Ο Mikheil Saakashvili 
συνελήφθη κατά την επιστροφή του στη χώρα του το 2021. 
Είχε προηγηθεί η ερήμην καταδίκη του το 2018 για κατάχρη-
ση εξουσίας. Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι οι κα-
τηγορίες ήταν πολιτικά υποκινούμενες από το κόμμα που 
βρίσκεται σήμερα στην εξουσία. Παράλληλα, με ξεχωριστό 
ψήφισμα οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τις αρχές της Ρωσίας 
να προχωρήσουν στην απελευθέρωση του  αντικαθεστω-
τικού Alexey Navalny ο οποίος έχει τιμηθεί με το Βραβείο 
Ζαχάρωφ 2021. Τόνισαν επίσης ότι στο διάστημα μέχρι την 
απελευθέρωσή του Navalny οι αρχές της Ρωσίας οφείλουν 
να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για την πρόσβασή 
του σε ιατρικές υπηρεσίες και νομικούς παραστάτες, καθώς 
και για την επικοινωνία του με την οικογένειά του.

Απαραίτητη μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιπά-
σματα

Η ΕΕ οφείλει να αναπτύξει μια στρατηγική που θα αυ-
ξήσει την αυτονομία της στον τομέα των λιπασμάτων, 
υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές. Επισημαίνουν, επίσης, 
ότι τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται 
κατά την παραγωγή των λιπασμάτων συμβάλλουν ουσι-
αστικά στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρα-
νία και καλούν για τη δέσμευση των απαραίτητων πόρων 
που θα αντιμετωπίσουν την εξάρτηση από τις ρωσικές 
ενεργειακές πηγές. Επιπλέον προτείνουν τη χρήση μέ-
ρους του προϋπολογισμού του 2023 για τον αγροτικό 
τομέα προκειμένου να δοθεί άμεση οικονομική βοήθεια 
στους αγρότες και παράλληλα να παραταθεί το καθεστώς 
της αναστολής δασμών για τα εισαγόμενα λιπάσματα με 
εξαίρεση όσα προέρχονται από τη Λευκορωσία και τη 
Ρωσία. Η Επιτροπή, σημειώνουν, θα πρέπει να εξετάσει 
το ενδεχόμενο κοινών προμηθειών λιπασμάτων ώστε 
να πέσουν περαιτέρω οι τιμές. Η αντικατάσταση των συμ-
βατικών λιπασμάτων με θρεπτικά συστατικά που προέρ-
χονται από οργανικές πηγές θα διευρύνει τις επιλογές 
των αγροτών και θα καταστήσει την ευρωπαϊκή γεωργία 
λιγότερη εξαρτώμενη από εισαγωγές λιπασμάτων από 
τρίτες χώρες, σχολίασε ο εισηγητής Norbert Lins (ΕΛΚ, 
Γερμανία).

«Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά 
της Ιστορίας»

Η Ευρώπη πρέπει να βρει την πολιτική βούληση ώστε 
να λογοδοτήσει η Ρωσία και, ταυτόχρονα, να εξασφαλί-
σει το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας, υπογράμμισε 
ο πρόεδρος της Λετονίας Egils Levits σε ομιλία του στην 
ολομέλεια. Ο Levits άσκησε κριτική στις πολιτικές της ΕΕ 
που παρά τις προειδοποιήσεις ενίσχυσε την εξάρτησή της 
από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, ενώ εξέφρασε τη στήρι-
ξή του στην πρόταση ευρωβουλευτών για την αξιοποίη-
ση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσί-
ας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.  Κάλεσε, επίσης, 
τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στη σύσταση δικα-
στηρίου που θα αποδώσει δικαιοσύνη για όσα έχουν 
συμβεί στην Ουκρανία και θα διασφαλίσει την τήρηση 
του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον ζήτησε την επίτευξη πο-
λιτικής λύσης για τις προκλήσεις που τίθενται από λαϊ-
κιστικές προσεγγίσεις σχετικά με το κράτος δικαίου 
στην Ευρώπη. Η διαφοροποίηση στην εθνική ταυτότητα, 
την κουλτούρα και τη γλώσσα είναι στοιχεία της ευρωπαϊ-
κής ισχύος, σχολίασε ο Levits αλλά τόνισε ότι οι αρχές του 
κράτους δικαίου πρέπει να είναι ίδιες παντού.

Στην Ελευσίνα η επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτισμού (CULT) θα επισκεφθεί την Ελλάδα στο διάστημα από τη Δευτέρα 20 έως 
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου για συζητήσεις με στελέχη του φορέα διοργάνωσης της Ελευσίνας, της πολιτιστικής 
πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023. Οι ευρωβουλευτές θα έχουν επίσης συναντήσεις με στελέχη της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και των ελληνικών αρχών. Επίσης, θα περιηγηθούν στους χώρους της διοργάνωσης, θα ενημερωθούν 
για το πρόγραμμα και θα έχουν συζητήσεις σχετικά με την παρακαταθήκη που θα κληροδοτήσει η διοργάνωση της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στην Ελευσίνα.  Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρή-
σει ο αντιπρόεδρος της επιτροπής και επικεφαλής της αντιπροσωπείας Andrey Slabakov (Συντηρητικοί, Βουλγαρία) 
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 11:30 στο Δημαρχείο Ελευσίνας. Οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στη συνέντευξη Τύπου μπορούν να εγγραφούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση EPathinai@europarl.europa.eu, ως τις 20 Φεβρουαρίου, στο οποίο θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώ-
νυμό τους και το μέσο που εκπροσωπούν. Για όσους επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην Ελευσίνα με 
δημοσιογραφικό van.

Ώρα αναχώρησης: 10:30 π.μ.
Ώρα επιστροφής: 2:15 μ.μ.
Τόπος συνάντησης: Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ (Πειραιώς και Ερμού, 105 53 Αθήνα).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη

Δημοσιογράφους, εθελοντές, σπουδαστές, μαθητές, εκπροσώπους φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και 
μεμονωμένους πολίτες καλωσορίσαμε στις δράσεις που διοργανώθηκαν στις 9 και 10 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο 
Κρήτης με κεντρική θεματική την παρουσία της ΕΕ στην Κρήτη. Στην κεντρική ανοιχτή εκδήλωση η Υπεύθυνη Τύ-
που του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Ελβίρα Φόρτε υπογράμμισε ότι στις Ευρωπαϊκές 
Εκλογές του 2024 οι πολίτες αποφασίζουν για το πολιτικό πρόσημο που θέλουν να έχει η ενωμένη Ευρώπη, ενώ 
η αναπληρώτρια επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νέλλη Παλαιολόγου 
επεσήμανε ότι η ΕΕ σφυρηλατείται μέσα από κρίσεις, όπως και στην τωρινή συγκυρία. Ο ευρωβουλευτής Μανώλης 
Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ) τόνισε ότι θα είμαστε ελλιπείς απέναντι στην Ιστορία, αν δεν παραδώσουμε την Ευρώπη 
καλύτερη στην επόμενη γενιά, ενώ ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης συνέδεσε την παρουσία της 
Ελλάδας στον πυρήνα της Ένωσης με τη δυναμική αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης. Στην επόμενη ενότητα, ο εντε-
ταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, υπεύθυνος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα Γιώργος Αλεξάκης συζήτησε με 
τον διευθυντή περιεχομένου του “διαΝΕΟσις” Θοδωρή Γεωργακόπουλο για την ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας με 
συγκεκριμένα παραδείγματα από έργα στην Κρήτη, σε συντονισμό του δημοσιογράφου Χάρη Φλουδόπουλου. Οι 
δράσεις ενημέρωσης και συζήτησης συνεχίζονται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Stay tuned!

Λίγα 24ωρα ακόμα για τις δηλώσεις συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία - EYE2023

Λίγες ημέρες ακόμα μένουν για τις νέες και τους νέους ηλικίας 16 έως 30 ετών που επιθυμούν να δηλώσουν συμ-
μετοχή στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία - EYE2023, η οποία  θα πραγματοποιηθεί  το διήμερο 9 και 10 
Ιουνίου  2023 στο Στρασβούργο. Η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής λήγει στις 25 Φεβρουαρίου στη 01:00 
π.μ. (ώρα Ελλάδας). Στο EYE2023 αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 10.000 νέες και νέοι από τα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ  που θα ανταλλάξουν ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης. Παράλληλα,  προγραμματίζονται περίπου 200 
δραστηριότητες όπως συζητήσεις, σεμινάρια, αθλητικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικά events. Φέτος η εκδήλω-
ση θα επικεντρωθεί στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024, ενώ στην καταληκτική ολομέλεια της εκδήλωσης οι ιδέες και 
προτάσεις των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε μία έκθεση που θα διανεμηθεί στους ευρωβουλευτές. Κατά 
την εγγραφή στην πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενώ οι μετέχοντες στο 
EYE2023 θα καλύψουν με δική τους δαπάνη τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους στο Στρασβούργο.

Ακλόνητη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ουκρανία

Την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία εξέφρασαν με ψήφισμα οι ευρωβουλευτές, έναν χρόνο μετά την έναρξη της 
ρωσικής επίθεσης κατά της χώρας. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην παρο-
χή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και ζητούν να αυξηθεί η προμήθεια πυρομαχικών και να εξεταστεί σοβαρά 
το ενδεχόμενο διάθεσης αεροσκαφών και πυραυλικών συστημάτων.  Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό της αλλά και να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο των εδαφών της, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές 
και κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια. Το ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ως το τέλος του μήνα το δέκατο 
κατά σειρά πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της, ενώ οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να 
ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ. Οι ευρωβουλευ-
τές επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους στην απόφαση του Συμβουλίου να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη 
στην ΕΕ στην Ουκρανία  και καλούν τη χώρα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων εντός του 2023.

Παρέμβαση για τα δικαιώματα των γυναικών

Ενόψει της 67ης Συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κα-
τάσταση των Γυναικών (CSW67) οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα 
στο οποίο τονίζουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία και η ενδυνάμωση των 
γυναικών είναι κομβικού χαρακτήρα θέματα για την ισότητα των φύ-
λων.  Η ανάκαμψη μετά την πανδημία πρέπει να γίνει σύμφωνα με την πρά-
σινη και την ψηφιακή μετάβαση τονίζει το ψήφισμα και αναφέρει ότι οι πο-
λιτικές που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες που σχετίζονται με το φύλο. Επιπλέον, οι ευρωβου-
λευτές καταδικάζουν τη χρήση του βιασμού και της σεξουαλικής βίας ως 
όπλο σε ένοπλες συγκρούσεις και ιδίως κατά τη συνεχιζόμενη επίθεση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Τονίζουν, επίσης, την ανάγκη να διασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε διαδικτυακές πληροφορίες 
σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομέ-

νου του δικαιώματος στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και ζητούν την καθιέρωση ισχυρών μηχανισμών που θα απο-
τρέπουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων εναντίον όσων επιθυμούν άμβλωση.

Το REPowerEU στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν αναθεωρημένα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να συμπερι-
λαμβάνουν σε αυτά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως 
προβλέπεται στο σχέδιο REPowerEU. Αυτό προβλέπε-
ται στη συμφωνία με το Συμβούλιο που επικύρωσαν οι 
ευρωβουλευτές, προκειμένου να επιταχυνθεί η πράσι-
νη μετάβαση και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί η ομα-
λή λειτουργία της αγοράς ενέργειας και να αντιμε-
τωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Οι ευρωβουλευτές 
εξασφάλισαν επίσης ότι τα κράτη μέλη θα διαθέσουν 
τουλάχιστον το 30% των κονδυλίων που θα λάβουν 
από το REPowerEU σε μέτρα με διεθνή διάσταση που 
θα αντιμετωπίζουν τα εμπόδια στη μεταφορά, διανομή 
και αποθήκευση ενέργειας, καθώς και την αύξηση των 
διασυνοριακών ροών. Επίσης, οκτώ από τα επιπλέον 
20 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις που πρότεινε η Επιτρο-
πή θα προέλθουν από έναν προηγούμενο πλειστηρια-
σμό εθνικών δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων, ενώ τα υπόλοι-
πα 12 δισ. θα προέλθουν από το Ταμείο Καινοτομίας. Το 
REPowerEU «θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε προ-
σιτές τιμές ενέργειας για τους συμπολίτες και τις εταιρεί-
ες μας. Θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε τον ενερ-
γειακό μας εφοδιασμό και να απομακρυνθούμε από την 
εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα», σχολίασε ο 
συνεισηγητής Siegfried Mureşan (ΕΛΚ, Ρουμανία). «Θα 
διατεθούν επιπλέον 20 δισ. ευρώ για την καταπολέμη-
ση της ενεργειακής φτώχειας, την προώθηση της πρά-
σινης ενέργειας και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απο-
θήκευσης ενέργειας», ανέφερε η συνεισηγήτρια Εider 
Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία), ενώ ο συ-
νεισηγητής Dragoș Pîslaru (Renew, Ρουμανία) δήλωσε: 
«στο RePowerEU θέσαμε πλέον σαφείς απαιτήσεις για 
τον προσδιορισμό των δικαιούχων των μεγαλύτερων 
ποσών και περιμένουμε να δούμε πώς οι κυβερνήσεις 
θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα». Οι νέοι κανόνες  θα 
τεθούν σε ισχύ την επόμενη μέρα της δημοσίευσης του 
αναθεωρημένου κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Νέοι κανόνες για πιο εύκολη συμμετοχή των πολιτών 
στις εκλογές

Ευκολότερη γίνεται  η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολι-
τών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τοπικές εκλογές 
ή στις ευρωπαϊκές εκλογές ενώ βρίσκονται σε άλλη χώρα 
από εκείνη στην οποία έχουν κατοχυρωμένα τα εκλογικά 
του δικαιώματα. Η ολομέλεια ενέκρινε  με ευρεία πλειο-
ψηφία δύο προτάσεις για να καταργηθούν ισχύοντα μέ-
τρα που περιορίζουν την άσκηση των εκλογικών δι-
καιωμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών. 
Υπολογίζεται ότι 11 εκατ. Ευρωπαίοι διαμένουν σήμερα 
σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία απέκτησαν το δικαί-
ωμα του εκλέγειν. Επιπλέον, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν 
προβλέπουν την άρση του αποκλεισμού των Ευρωπαίων 
πολιτών από το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια ανώτατη 
θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα διαμονής. Το 
Κοινοβούλιο καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των ευάλωτων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπη-
ρία ή ψυχικές ασθένειες. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν 
επίσης εναλλακτικές μεθόδους συμμετοχής στις εκλογές 
όπως είναι η επιστολική ψήφος, η ψήφος δια πληρε-
ξουσίου και η διαδικτυακή ψηφοφορία. «Ως μέλος ενός 
πανευρωπαϊκού κόμματος, είμαι περήφανος που το Κοι-
νοβούλιο πρότεινε σταθερούς τρόπους για να καταστεί η 
ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές πιο ευ-
ρωπαϊκή. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσουν το 
παράδειγμά μας και να καταστήσουν τις εκλογές μας πιο 
προσβάσιμες και καινοτόμες», σχολίασε ο εισηγητής  Da-
mian Boeselager (Πράσινοι, Γερμανία). Μετά την ολοκλή-
ρωση του ρόλου του ΕΚ στη διαδικασία της διαβούλευ-
σης το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει ομόφωνα τον 
τρόπο τροποποίησης των υφιστάμενων κανόνων.

Περισσότερες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
της διαφθοράς

Ως απαραίτητο πρώτο βήμα χαρακτηρίζουν οι ευρωβου-
λευτές τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν από τη Δι-
άσκεψη των Προέδρων για την αντιμετώπιση της διαφθο-
ράς. Επαναλαμβάνουν ότι θα επιδείξουν μηδενική ανοχή 
απέναντι στη διαφθορά, σε κάθε επίπεδο και σε οποια-
δήποτε μορφή και αν έχει αυτή λάβει. Ζητούν μεταξύ άλ-
λων την καλύτερη εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 
με την πρόνοια για λήψη και οικονομικών κυρώσεων 
σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και τη μεταρρύθμιση 
της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των ευρω-
βουλευτών. Επίσης εισηγούνται τη θέσπιση διαδικασίας 
έγκρισης των ταξιδιών των οποίων οι δαπάνες καλύπτο-
νται από τρίτες χώρες, επιπλέον ελέγχους για τους βοη-
θούς των ευρωβουλευτών και το προσωπικό του ΕΚ, τη 
διασφάλιση επαρκών πόρων για το Μητρώο Διαφάνειας 
και την υποχρέωση των ευρωβουλευτών να καταθέτουν 
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στην αρχή και 
στο τέλος κάθε θητείας. Στο σχετικό ψήφισμα που ενέκρι-
νε η ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές 
ζητούν επίσης αυστηρότερο έλεγχο της χρηματοδότη-
σης των μη κυβερνητικών οργανώσεων και επαναλαμβά-
νουν το αίτημα για τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεο-
ντολογίας για το σύνολο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Συμφωνία για την επιχειρησιακή συνεργασία Frontex – 
Βόρειας Μακεδονίας

Με ευρεία πλειοψηφία η ολομέλεια ενέκρινε τη σύναψη 
συμφωνίας για την επιχειρησιακή συνεργασία της Βό-
ρειας Μακεδονίας με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συ-
νοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Η συμφωνία 
προβλέπει την ανάπτυξη ομάδων του Frontex που θα 
συνδράμουν τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας στη δια-
χείριση των συνόρων και των μεταναστευτικών ροών. 
Τις επιχειρησιακές δραστηριότητες θα παρακολουθεί ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex, ενώ 
η συμφωνία υπογραμμίζει ότι το προσωπικό θα πρέπει να 
σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμ-
βανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου. «Η 
σημερινή απόφαση αποτελεί μια ακόμη ψηφίδα στο μω-
σαϊκό της ορθής λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
ασύλου και μετανάστευσης», σχολίασε η εισηγήτρια Lena 
Düpont (ΕΛΚ, Γερμανία). Η συμφωνία θα τεθεί επισήμως 
σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα αφότου η 
ΕΕ και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κοινοποιή-
σουν την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών επι-
κύρωσης.

Διασφάλιση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην 
«πράσινη» τεχνολογία

Η ΕΕ πρέπει να λάβει ηγετική θέση στον τομέα των τε-
χνολογιών καθαρής ενέργειας τονίζουν οι ευρωβου-
λευτές στο κείμενο ψηφίσματος που υιοθέτησαν για το 
βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας. Η ΕΕ πρέ-
πει να λάβει μέτρα που θα επιταχύνουν την παραγωγική 
ικανότητα για οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή 
ενέργεια. Υπογραμμίζουν την ανάγκη σύστασης ενός Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Κυριαρχίας που θα αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο πολυδιάσπασης που προκύπτει από την ύπαρ-
ξη μη συντονισμένων εθνικών προγραμμάτων κρατι-
κών ενισχύσεων. Το συγκεκριμένο Ταμείο θα πρέπει να 
ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να στη-
ρίξει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Παράλληλα οι 
ευρωβουλευτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προ-
οπτική χαλάρωσης των κανόνων περί κρατικών ενι-
σχύσεων χωρίς προηγουμένως να έχει βρεθεί ευρωπαϊ-
κή λύση για τα κράτη μέλη που δεν έχουν τη δυνατότητα 
να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας προγράμματα 
για τη στήριξη των επιχειρήσεών τους.

Εγκρίνονται οι νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά μακρο-
πρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Η ολομέλεια ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα αλλα-
γές στο πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών μακρο-
πρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων (ELTIF), ώστε 
να ενισχυθεί ο εποπτικός έλεγχος και η προστασία των 
επενδυτών. Τα επενδυτικά κεφάλαια της συγκεκριμένης 
κατηγορίας που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα πρέπει 
να έχουν λάβει σχετική άδεια και να λειτουργούν σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας MIFID. Eπίσης, οι 
ευρωβουλευτές αποφάσισαν να επεκτείνουν τη δυνα-
τότητα των ELTIF να επενδύουν σε εισηγμένες εταιρεί-
ες, καθώς και σε εταιρείες fintech πέντε χρόνια μετά την 
αδειοδότηση των τελευταίων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και απασχό-
λησης, όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση 
στην απαραίτητη χρηματοδότηση, σχολίασε ο εισηγητής 
Michiel Hoogeveen (ECR, Ολλανδία), που πρόσθεσε ότι τα 
νέα και βελτιωμένα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφά-
λαια θα καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό κενό και θα 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποχαιρετά τον πρώην 
πρόεδρο José  Maria Gil-Robles

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο José María Gil-Ro-
bles, ο οποίος διετέλεσε ευρωβουλευτής για 15 χρόνια, 
ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου κατά την  περίοδο 1997 – 1999. Κατά τη θητεία του ως 
προέδρου το ΕΚ συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύ-
σεις για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ  και ενίσχυσε πε-
ραιτέρω την ανεξαρτησία του Σώματος, τόνισε η πρόε-
δρος Roberta Metsola. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, το 
ΕΚ συνέβαλε καθοριστικά στις αποφάσεις σχετικά με την 
καθιέρωση του ευρώ και την έναρξη ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με δέκα χώρες. Ο José María Gil-Robles 
γεννήθηκε το 1935 στη Μαδρίτη και εξελέγη ευρωβου-
λευτής για πρώτη φορά το 1989, ενώ επανεξελέγη για άλ-
λες δύο θητείες, έως το 2004.

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των σεισμών σε Τουρ-
κία και Συρία

Τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων από τους σεισμούς που 
έπληξαν στις 6 Φεβρουαρίου την Τουρκία και τη Συρία 
τίμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την έναρξη των 
εργασιών της ολομέλειας, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. 
Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στους λαούς των δύο χωρών, 
τόνισε η πρόεδρος Roberta Metsola και αναφέρθηκε στην 
ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας 
της ΕΕ και στην αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περι-
οχές. Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι σκέψεις όλων είναι στις 
οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών και των παγι-
δευμένων, καθώς και στα στελέχη των σωστικών συνερ-
γείων που δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν ζωές.

Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να προχωρήσει αμέσως στην κύ-
ρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, στη βάση της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου της ΕΕ, τονίζει η ολομέλεια. 
Με κείμενο που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν απερίφραστα τις προσπάθειες 
ορισμένων κρατών μελών, όπως η Πολωνία, να ανακαλέσουν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο εφαρμο-
γής της Σύμβασης. Επιπλέον, καλούν τα έξι κράτη μέλη που δεν έχουν προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2021, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα 
να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. «Η ΕΕ 
πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει τα λόγια πράξη προκειμένου να σταματήσει η έμφυλη βία, 
να προστατευθούν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι δράστες», τόνισε η Arba Kokalari (ΕΛΚ, Σουηδία), εισηγήτρια εκ 
μέρους της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM).  «Το γεγονός ότι υπάρχει βία μέσα στα σπίτια μας είναι μια 
πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει σύντομα!» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Łukasz Kohut (Σοσιαλιστές, Πο-
λωνία), εισηγητής για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE).
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