
H χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα 
στην επιτροπή PEGA

Οι πρόεδροι των ελληνικών αρχών για τη Διασφάλι-
ση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Προστασί-
ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Χρήστος Ράμ-
μος και Κωνσταντίνος Μενουδάκος, συμμετείχαν σε 
συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά τη 
χρήση του για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού 
Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού 
παρακολούθησης (PEGA). Στη συζήτηση συμμετείχε και 
ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης (Σοσιαλιστές, Ελ-
λάδα) ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο είχε προσφύ-
γει στην ελληνική Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας την παρα-
κολούθηση των τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων και της 
απόπειρας μόλυνσης της συσκευής του με το λογισμικό 
Predator. Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ τη συνε-
δρίαση της επιτροπής.

Αποτελεσματικότερη προστασία του στρώματος του 
όζοντος

Τα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος (ENVI) υιοθέτησαν 
τη θέση τους για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 
ουσιών που βλάπτουν το στρώμα του όζοντος και την ανα-
θεώρηση των σχετικών μέτρων. Οι ευρωβουλευτές υπο-
στηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής, με την οποία δεν 
επιτρέπεται η παραγωγή, η πώληση, η χρήση, οι εισαγω-
γές και οι εξαγωγές χημικών προϊόντων που βλάπτουν 
το στρώμα του όζοντος. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει 
μόνο αυστηρές εξαιρέσεις για τη χρήση των συγκεκρι-
μένων ουσιών  ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων 
χημικών προϊόντων, για χρήση σε εργαστήρια και για ει-
δικές εφαρμογές όπως η πυροπροστασία, ο στρατιωτικός 
εξοπλισμός και τα αεροπλάνα. Σύμφωνα με το κείμενο που 
εγκρίθηκε εισάγεται ένας κυλιόμενος μηχανισμός ανα-
θεώρησης έως την 1η Ιανουαρίου 2025 και στη συνέχεια 
κάθε 2,5 χρόνια, βάσει του οποίου η Επιτροπή θα αξιολο-
γεί τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων για τις συγκε-
κριμένες ουσίες. Η πρόληψη των εκπομπών ουσιών που 
καταστρέφουν το όζον αποτελεί το κλειδί για την πρόλη-
ψη των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και το περι-
βάλλον, σχολίασε η εισηγήτρια Jessica Polfjärd (ΕΛΚ, Σου-
ηδία). Σε μια παράλληλη εξέλιξη, οι ευρωβουλευτές της 
ίδιας επιτροπής ενέκριναν τη θέση τους επί της αναθεώ-
ρησης του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις εκπομπές 
φθοριούχων αερίων. Και οι δύο εκθέσεις αναμένεται να 
υιοθετηθούν στην ολομέλεια της 29ης - 30ης Μαρτίου και 
να αποτελέσουν τη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου κατά τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη.
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Highlight

Για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.  Αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) θα επισκεφθεί την Αθήνα 
και θα αξιολογήσει την κατάσταση σχετικά με το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ελευθερία του 
Τύπου. Οι ευρωβουλευτές προγραμματίζουν συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης, της Δικαιοσύνης και των μυστικών υπη-
ρεσιών, στελέχη εταιρειών που εμπλέκονται στην παραγωγή και πώληση κατασκοπευτικού λογισμικού, δημοσιογράφους, 
στελέχη του Frontex και των ελληνικών υπηρεσιών επιτήρησης των συνόρων, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς 
και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η αποστολή θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη το μεσημέρι, 
στις εγκαταστάσεις του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Δημοσιογράφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν διά ζώσης, χρειάζε-
ται να στείλουν συμμετοχή στο epathinai@europarl.europa.eu, δηλώνοντας όνομα και μέσο.  Δευτέρα 6 ως Τετάρτη 8 Μαρτίου

 
Για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα ψηφίσει επί έκθεσης που ζητά την καθι-
έρωση μονάδας ταχείας αντίδρασης της ΕΕ και θα αποτελείται από 5.000 στρατιώτες οι οποίοι θα κινητοποιούνται για την 
αντιμετώπιση κρίσεων. Πέμπτη 9 Μαρτίου

Για την ενέργεια.  Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Βιομηχανίας (ITRE) θα πραγματοποιήσουν απολογισμό της κατάστα-
σης στην αγορά ενέργειας έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και θα συζητήσει τις 
μελλοντικές προοπτικές με την επίτροπο Ενέργειας Kadri Simson και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας Fatih Birol. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 13:30 (ώρα Ελλάδας). Πέμπτη 9 Μαρτίου

Για την προστασία των επικονιαστών. Η επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI)  θα συζητήσει επί της πρόσφατης απόφασης του 
Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις εμπορίας σπόρων οι οποίοι έχουν υποστεί επεξεργασία 
με εντομοκτόνα προϊόντα που περιέχουν νεονικοτινοειδή. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την αναθεώρηση της πρωτο-
βουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της μείωσης των άγριων επικονιαστών. Δευτέ-
ρα 6 Μαρτίου

Για τα δικαιώματα των γυναικών. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) θα μεταβεί στη Νέα 
Υόρκη για συμμετοχή στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών, που θα εστι-
άσει σε θέματα σχετικά με την καινοτομία, την τεχνολογική αλλαγή, την εκπαίδευση και την ψηφιακή εποχή. Η αντιπροσω-
πεία θα μεταβεί ακολούθως στην Ουάσιγκτον όπου θα συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη, νομοθέτες και εκπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών και θα συζητήσει μαζί τους για τις αντιδράσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών στις ΗΠΑ και 
την Ευρώπη.  Δευτέρα 6 ως Πέμπτη 9 Μαρτίου

Ενόψει της ολομέλειας. Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 13ης – 16ης Μαρτίου, στη διάρκεια 
της οποίας οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν επί της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, κα-
θώς και ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πακέτο “Fit for 55” σχετικά με τη μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπί-
ου, όπως και ρυθμίσεων για τη χρήση βιομηχανικών δεδομένων. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι σχέσεις της ΕΕ με την Αρμε-
νία, οι προσδοκίες τους για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Μαρτίου, η διασφάλιση της ενεργειακής 
ασφάλειας της ΕΕ το 2023 και η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Τέλος, θα συζητήσουν με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Gitanas 
Nausėda, στο πλαίσιο της σειράς διαλόγων «Αυτή είναι η Ευρώπη».

Ενημέρωση των δημοσιογράφων πριν την ολομέλεια. Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι 
Τύπου των πολιτικών ομάδων θα ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για τις εργασίες της επερχόμενης ολομέλειας. Οι δη-
μοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Αίθου-
σα Τύπου Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες, με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live streaming. Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 
12:00 ώρα Ελλάδας

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Πιστό στο γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών της ΕΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρμαχος των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή διακρίσεων. Αυτές οι αρχές εφαρμόζο-

νται τόσο στην καθημερινή λειτουργία του ΕΚ όσο και στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το ίδιο, 

όπως το European Youth Event. Η δραστηριότητα του ΕΚ για την αντιμετώπιση των διακρίσεων είναι δι-

αρκής, όπως καταγράφεται και από το έργο των επιτροπών για τα Δικαιώματα των Γυναικών (FEMM), 

Νομικών Θεμάτων (JURΙ), Πολιτισμού (CULT) και Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE). Επιπλέον, οι ενέργειες 

του Κοινοβουλίου κατά των διακρίσεων δεν περιορίζονται μόνο στους πολίτες που κατάγονται από τα 

κράτη μέλη της ΕΕ  αλλά επεκτείνονται και σε ομάδες ανθρώπων με καταγωγή από τρίτες χώρες.

Πρόγραμμα για την κατάρτιση νέων δημοσιογράφων: Υποβολή προσφορών έως τις 23 Μαρτίου 2023

Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη μέλη στα οποία επεκτείνεται το πρόγραμμα κατάρτισης για νέους Ευρωπαίους 
δημοσιογράφους. Στόχος του προγράμματος είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι στα θέματα 
της ΕΕ, να αποκτήσουν σχετική εμπειρία και να εμπλουτιστεί ο τομέας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα την ελευθερία του Τύπου. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθύνεται σε τοπικούς 
οικονομικούς φορείς που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και, ιδιαίτερα, στη 
διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση δημοσιογράφων. Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν θα είναι υπεύθυνοι 
για την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, την επιλογή συμμετεχόντων και τη διαχείριση της στρατηγι-
κής διάδοσης και των δραστηριοτήτων προβολής. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 23 Μαρτίου 
2023 στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Ανοιχτή εκδήλωση στο κοινό με θέμα τη συνεισφορά της ΕΕ στην αναπτυξιακή προοπτική της Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης συνδιοργανώνουν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα στην Κομοτηνή στις 10 Μαρτίου και από τις 6 μμ ως τις 8μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  «Γεώργιος Παυλίδης». Την αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας θα παρουσιάσει ο 
Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χρήστος Μέτιος, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα τις ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων μεταξύ της αναπληρώτριας καθηγήτριας Σεβαστής Χατζηφωτίου, 
του co-manager του UNSDSN Greece δρ Αντώνη Αλεβίζου και της προέδρου ΧΕΝ Κομοτηνής Άννας Μακρίδου. Τη συ-
ζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Παπάζογλου. Θα προηγηθεί την ίδια μέρα σεμινάριο για τους δημοσι-
ογράφους, για τα θέματα και τα εργαλεία του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβλη-
θούν στο epathinai@europarl.europa.eu.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η ενεργειακή φτώχεια είναι γένους θηλυκού

Το 50% των μητέρων σε μονογονεϊκές οικογένειες και το 1/3 των γυναικών που ζουν μόνες αντιμετωπίζουν δυσκολί-
ες στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας, τόνισαν οι ευρωβουλευτές και τα μέλη εθνικών κοινοβουλίων που 
μετείχαν στην ετήσια συνάντηση της διακοινοβουλευτικής επιτροπής  που σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Γυ-
ναίκας, με επίκεντρο φέτος τις έμφυλες πτυχές  της ενεργειακής φτώχειας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες οφείλονται συχνά στα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα και στην επικράτηση της χαμηλά αμειβόμενης, μερικής ή 
επισφαλούς εργασίας. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ παραμένει, καθώς σύμφωνα με στοιχεία 
του 2020 οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες. Ο  πρόεδρος της επιτροπής για 
τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM)  Robert Biedroń (Σοσιαλιστές, Πολωνία) τόνισε ότι η 
ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει 125 εκατ. πολίτες στην ΕΕ.  Πρόσθεσε ότι η αύξηση του κόστους ζωής επηρεάζει αρ-
νητικά την οικονομική και κοινωνική ένταξη των γυναικών και την υγεία τους, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους και αυξάνει τις πιθανότητες ενδοοικογενειακής βίας. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου με αρμοδιότητα την ισότητα των φύλων Δημήτρης Παπαδημούλης (Αριστερά, Ελλάδα) ανέφερε ότι χρειάζονται 
νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, υπενθυμίζοντας ότι στην περίπτωση της πανδημίας η 
Ευρώπη αντέδρασε δημιουργώντας το πρόγραμμα NextGenerationEU. Πρόσθεσε τέλος, ότι «δεν είναι δυνατόν να πε-
ριμένουμε περισσότερο -η Ιστορία δεν θα μας συγχωρήσει αν δεν αναλάβουμε δράση».

Ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην προτυποποίηση των πράσινων ομολόγων

Σε συμφωνία κατέληξαν οι διαπραγματευτές της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) με την τσεχική Προεδρία 
του Συμβουλίου για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Προτύπου για τα Πράσινα Ομόλογα (EUGBS), το οποίο αποτελεί το 
πρώτο του είδους του διεθνώς. Το νέο πρότυπο θα επιτρέψει στους επενδυτές να προσανατολίσουν τις επενδυτικές τους 
επιλογές με μεγαλύτερη βεβαιότητα προς περισσότερο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις. Θα δώσει επίσης στην 
εταιρεία που εκδίδει το ομόλογο μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι το ομόλογό της θα είναι κατάλληλο για τους επενδυτές που 
αναζητούν τοποθετήσεις σε πράσινα ομόλογα. Οι εταιρείες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο EUGBS κατά 
την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα της έκδοσης. Είναι επίσης υποχρεωμένες να δείχνουν πώς οι επενδύσεις αυτές τροφοδο-
τούν τα σχέδιά τους για την πράσινη μετάβαση. Η υιοθέτηση του προτύπου θα εγγυάται επίσης στους επενδυτές ότι το 
ομόλογο είναι ευθυγραμμισμένο με τη φορολογική νομοθεσία. Το νέο πρότυπο εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που συ-
γκεντρώνονται από τις εκδόσεις πράσινων ομολόγων πρέπει να πηγαίνουν σε πράσινες δραστηριότητες και ότι τα ομό-
λογα ελέγχονται από επαγγελματίες και ανεξάρτητους τρίτους αξιολογητές, σχολίασε ο εισηγητής Paul Tang (Σο-
σιαλιστές, Κάτω Χώρες). Σημειώνεται ότι η  ετήσια έκδοση πράσινων ομολόγων ξεπέρασε το 2021 τα 500 δισ. δολάρια 
και ότι το 51% του παγκόσμιου όγκου των πράσινων ομολόγων το 2020 εκδόθηκε στην ΕΕ.

Κοινωνικά και οικονομικά θέματα στην ετήσια σύνοδο των βουλευτών 29 χωρών

Ευρωβουλευτές και μέλη εθνικών κοινοβουλίων από 29 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, 
συμμετείχαν στην ετήσια συνάντηση για την οικονομική διακυβέρνηση που είχε στην ατζέντα της οικονομικά και κοι-
νωνικά θέματα, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2023.  Στην ομιλία της κατά την έναρξη των εργασιών της 
συνόδου, η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη απέναντι στις 
παγκόσμιες προκλήσεις, καθώς και ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να θέτει πρότυπα διεθνώς. Επιπλέον, κάλεσε τους βου-
λευτές να αποφύγουν τον πειρασμό ενός αγώνα προστατευτισμού, όταν αντιμετωπίζουν τις οικονομικές δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν σήμερα όλες οι χώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του σουηδικού κοινοβουλίου Andreas 
Norlén τόνισε ότι στις πόλεις της Ουκρανίας δίνονται σήμερα οι μάχες για το μέλλον της Ευρώπης. 

Επιταχύνεται η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Την υποστήριξή τους στις προτάσεις της Επιτροπής για 
νέο κανονισμό και νέα οδηγία που θα οδηγήσει στην ψη-
φιοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας της Δικαιο-
σύνης στην ΕΕ, εξέφρασαν με συντριπτική πλειοψηφία 
οι επιτροπές Νομικών Θεμάτων (JURI) και Πολιτικών 
Ελευθεριών (LIBE). Το προτεινόμενο πλαίσιο αναμέ-
νεται να εκσυγχρονίσει την πρόσβαση πολιτών και 
επιχειρήσεων στη Δικαιοσύνη, δημιουργώντας μια 
ολοκληρωμένη λύση για τη χρήση ηλεκτρονικών εγ-
γράφων και την ανταλλαγή πληροφοριών, την τηλε-
διάσκεψη και την ηλεκτρονική πληρωμή τελών. Οι ευ-
ρωβουλευτές σημειώνουν ότι το σύστημα θα πρέπει 
να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και φορέων της ΕΕ, όπως η Eurojust, ότι 
η ψηφιοποίηση πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο που να 
αποφεύγεται ο αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων 
του πληθυσμού και να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δί-
καιη δίκη. Η υιοθέτηση του νέου κανονισμού θα διευκο-
λύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών σε δια-
συνοριακές αστικές και ποινικές υποθέσεις, δήλωσε ο 
συνεισηγητής Emil Radev (ΕΛΚ, Βουλγαρία), ενώ η συ-
νεισηγήτρια Marina Kaljurand (Σοσιαλιστές, Εσθονία) 
σχολίασε ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να αποφέρει απτά 
οφέλη στους πολίτες, καθώς η ηλεκτρονική επικοινω-
νία με τις δικαστικές αρχές και οι ακροάσεις μέσω τηλε-
διάσκεψης θα βελτιώσουν την έγκαιρη πρόσβαση στη 
Δικαιοσύνη. Μετά από σχετική έγκριση της ολομέλει-
ας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει διαπραγμα-
τεύσεις με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή του κα-
νονισμού και της οδηγίας.

Θερμή υποδοχή στη συμφωνία ΕΕ - Βρετανίας για τη 
Βόρεια Ιρλανδία

Σε κοινή τους δήλωση οι τρεις συμπρόεδροι της ομάδας 
επαφής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, David McAllister (ΕΛΚ, Γερμανία), Bernd Lange 
(Σοσιαλιστές, Γερμανία) και Nathalie Loiseau (Renew, 
Γαλλία), καλωσόρισαν την πολιτική συμφωνία που επι-
τεύχθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνω-
μένου Βασιλείου επί των εκκρεμών ζητημάτων του 
Πρωτοκόλλου της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 
Το νέο πλαίσιο που συμφωνήθηκε δείχνει ότι οι κοινές 
προσπάθειες για την εξεύρεση διμερών λύσεων για 
τον μετριασμό των συνεπειών του Brexit μπορούν να 
εξασφαλίσουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, 
διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της ενιαί-
ας αγοράς της ΕΕ, τονίζουν οι τρεις ευρωβουλευτές και 
προσθέτουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει 
τώρα λεπτομερέστερα τη συμφωνία και θα παρακολου-
θεί διεξοδικά την εφαρμογή της.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Συλλυπητήρια για το δυστύχημα των Τεμπών - Μεσίστιες σημαίες
Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημει-
ώθηκε στην περιοχή των Τεμπών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου εξέφρασε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Roberta Metsola. Σε ανάρτησή της στο Twitter τόνισε ότι οι σκέψεις όλων είναι στον ελληνικό λαό μετά το τραγικό 
συμβάν, ενώ εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στα συνεργεία διάσωσης και τους υγειονομικούς που έσπευ-
σαν στο σημείο της τραγωδίας. Σε ένδειξη συμμετοχής στο εθνικό πένθος, οι σημαίες της ΕΕ και της Ελλάδας έξω από 
το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και του Γραφείου της Ελλάδας, κυμάτιζαν μεσίστιες.
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