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Highlight

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Οι πολίτες ... για τον 
πλανήτη – Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης
Η τρίτη Ομάδα Πολιτών βρέθηκε (1-3 
Οκτώβρη) στην καρδιά της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας, το Στρασβούργο, και 
ζήτησε λήψη δραστικών μέτρων για 
την προστασία του πλανήτη και την 
καταπολέμηση της υπερθέρμανσης. 
Οι συμμετέχοντες στάθηκαν ιδιαίτερα 
στην ανάγκη εκπαίδευσης των 
πολιτών στην υιοθέτηση βιώσιμων 
τρόπων διαβίωσης. Οι προτάσεις των 
πολίτων για καλύτερη ποιότητα ζωής θα 
παρουσιαστούν στις 21 με 22 
Ιανουαρίου στην Ολομέλεια της 
Διάσκεψης, συμβάλλοντας ενεργά 
στη διαμόρφωση της μελλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ. Παρακολουθήστε 
ζωντανά τις διαβουλεύσεις των πολιτών 
στην Ψηφιακή Πλατφόρμα της 
Διάσκεψης.

Λίγες μέρες μόνο μετά την αποκάλυψη 
του σκανδάλου φοροδιαφυγής και 
άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, οι 
ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ για την ανικανότητά 
τους να ελέγξουν τη φορολογική 
νομοθεσία. Οι ευρωβουλευτές 
δήλωσαν, επίσης, την απογοήτευσή 
τους για την ελλιπή δράση στην 
πάταξη της φοροδιαφυγής. Εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι την ίδια 
εβδομάδα χώρες που βρίσκονταν στα 
Pandora Papers αφαιρέθηκαν από τη 
«μαύρη λίστα» φορολογικών 
παραδείσων.

Pandora papers: O ασκός 
του Αιόλου μόλις άνοιξε 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Παναγιώτης Ιωακειμίδης 
Στο ένατο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», o 
ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο ΕΚΠΑ, Παναγιώτης 
Ιωακειμίδης, εξιστορεί τους στόχους για τους οποίους η Ελλάδα επιδίωξε να 
ενταχθεί στην ΕΕ και το πώς διάφοροι τομείς έχουν ευνοηθεί τα τελευταία 40 
χρόνια. «Η Ελλάδα συνέβαλε στο να ανοίξει η διαδικασία ένταξης των υπόλοιπων 
Βαλκανίων αλλά και στην ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ», ανέφερε ο 
ίδιος. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας στο YouTube και στους επίσημους 
λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Αν 
χάσατε τα προηγούμενα επεισόδια, μπορείτε να τα δείτε εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Ενεργειακό κόστος: Τι κάνει η ΕΕ για την αύξηση στις τιμές 
του φυσικού αερίου;
Η ενεργειακή φτώχεια ανησυχεί ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο, καθώς η αύξηση των 
τιμών στο φυσικό αέριο πλήττει ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Οι ευρωβουλευτές 
ζητούν έλεγχο για κερδοσκοπία στην αγορά άνθρακα και τη θέσπιση ανώτατων 
ορίων στις τιμές της ενέργειας. Τι κάνει όμως το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον 
τομέα της ενέργειας; Με ποια μέσα στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου του; Ξέρετε τι είναι το πρόγραμμα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
(EMA) της ΕΕ; Όλες οι απαντήσεις στην παρακάτω έρευνα.

Δείτε περισσότερα εδώ

Η LIBE στη Σλοβενία για το κράτος
δικαίου και την ελευθερία των ΜΜΕ

Οι νέοι βρίσκονται στο Στρασβούργο, συζητούν και ζητούν ένα πιο βιώσιμο 
περιβάλλον. Η εκδήλωση των νέων της Ευρώπης (EYE) αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου, όπου 4.000 
συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χωριό και θα 
συνδιαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Έρευνα του έκτακτου 
Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι βασική προτεραιότητα των νέων είναι η αντιμετώπιση 
της φτώχειας (48% Ελλάδα, 43% ΕΕ), η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής (39% 
ΕΕ)  και της ανεργίας (45% Ελλάδα, 37% ΕΕ). Το 41% στην ΕΕ και 43% στην Ελλάδα 
θεωρεί ότι η ψήφος στις εκλογές είναι σημαντική για να ακουστούν τα αιτήματά 
τους, ενώ περίπου 1 στους 4 γνωρίζει τρόπους για να συμμετέχει στο έργο της ΕΕ. 
«Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Είμαι πολύ συγκινημένος που βλέπω τόσους νέους 
ανθρώπους στην ολομέλειά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι», δήλωσε ο David Sassoli στον χαιρετισμό 
του λίγο νωρίτερα. Συντονιστείτε στα social media (Facebook, Instagram, Twitter) και 
παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις με το hashtag #EYE2021. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 
Οκτωβρίου.

EYE 2021: Οι νέοι ζητούν ένα καλύτερο περιβάλλον

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ψηφίζει 
για την υποστήριξη υποδομών κρίσιμης σημασίας (ενέργεια, μεταφορές, πόσιμο 
νερό) με σκοπό την ετοιμότητα σε φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις. 
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

Ενίσχυση υποδομών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ετοιμάζεται 
για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη 
(COP26), όπου οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν τη λήψη δραστικών μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος έως το 2030. Τρίτη 12 Οκτωβρίου

Ολοταχώς για Γλασκόβη

Έπειτα από αλλεπάλληλες προσπάθειες σίγασης των δημοσιογράφων, η επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προτείνει μέτρα για 
την ενίσχυση της ελευθερίας και του πλουραλισμού του Τύπου. Οι προτάσεις του 
ΕΚ θα ενσωματωθούν στις επερχόμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την 
προστασία δημοσιογράφων και άλλων φορέων που συμμετέχουν στην προστασία 
του δημόσιου συμφέροντος από στρατηγικές μηνύσεις κατά της δημόσιας 
συμμετοχής (SLAPPs).

Η ΕΕ για την ελευθερία του τύπου

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ψηφίζει για την ανάδειξη των τριών φιναλίστ για 
το Βραβείο Sakharov 2021, που στόχο έχει την ανάδειξη ανθρώπων και οργανώσεων 
για την συμβολή τους στην ελευθερία της σκέψης. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου

Ποιοι είναι οι τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Sakharov 2021;

Οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται όπως πάντα για την επόμενη ολομέλεια στις 18 
έως 21 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων το Κοινοβούλιο αναμένεται να εξηγήσει τις 
προσδοκίες του για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (21 έως 22 Οκτωβρίου), να συζητήσει 
και να ψηφίσει την ανάγκη διαφάνειας στην ανάπτυξη, αγορά και διανομή εμβολίων 
κατά του κορωνοϊού, τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022 και για τη Στρατηγική 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που στοχεύει σε ένα δίκαιο και φιλικό στο περιβάλλον 
τροφικό σύστημα και τα Pandora Papers. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
δημοσιογράφοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην καθιερωμένη 
ενημέρωση Τύπου. Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδος

Τί θα συζητηθεί στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου;

Αντιπρόσωποι της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ταξιδεύουν 
στη Σλοβενία όπου θα συναντηθούν με ΜΚΟ, μέλη 
της κυβέρνησης, δημοσιογράφους και 
ακαδημαϊκούς για να εκτιμήσουν την κατάσταση 

του κράτους δικαίου. Τετάρτη 13 έως Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 

Έκτακτα μέτρα για την 
προστασία θυμάτων 
έμφυλης βίας
Με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές 
ζητούν την προστασία γυναικών και 
παιδιών από τη βία σε διαμάχες για την 
επιμέλεια των τέκνων. Η πανδημία 
αύξησε τις γυναικοκτονίες και τις 
παιδοκτονίες οδηγώντας το ΕΚ να 
επαναλάβει έκκληση για την 
αναγνώριση της «βίας λόγω φύλου» ως 
έγκλημα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
«Το Κοινοβούλιο στέλνει σαφές μήνυμα 
ότι χρειάζονται τολμηρά και 
αποφασιστικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στην 
ΕΕ. Για πρώτη φορά, δεν εστιάζουμε 
μόνο στις κακοποιημένες γυναίκες αλλά 
και στις επιπτώσεις της βίας για τα 
παιδιά», ανέφερε η Έλενα Κουντουρά, 
συνεισηγήτρια της συζήτησης. 

Την κυριαρχία του ανθρώπου έναντι της 
τεχνητής νοημοσύνης ζητούν οι 
ευρωβουλευτές με σκοπό την αποφυγή 
διακρίσεων και τη διασφάλιση της 
ιδιωτικής ζωής. Οι εφαρμογές που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα 
πρέπει να είναι διαφανείς και ανοικτές 
και να μη χρησιμοποιούνται για την 
αστυνόμευση και τον έλεγχο των 
πολιτών. Η αναγνώριση προσώπων και 
η βαθμολόγηση πολιτών με τη χρήση 
βιομετρικών δεδομένων πρέπει να 
καταργηθεί άμεσα και όσα 
κράτη-μέλη το εφαρμόζουν θα 
αντιμετωπίζουν ποινές.

Άνθρωπος > Τεχνητή 
Νοημοσύνη

Αυστηρά μέτρα για την 
ασφάλεια στους δρόμους
Μείωση ορίων ταχύτητας και καμία 
ανοχή σε καταστάσεις μέθης ζητούν οι 
ευρωβουλευτές για την επίτευξη του 
στόχου των μηδενικών θανάτων 
στους δρόμους το 2050. Κάθε χρόνο 
χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν ή 
τραυματίζονται στους δρόμους της ΕΕ, 
με την Ελλάδα να θρηνεί 54 θανάτους 
ανά εκατομμύριο, πολύ πάνω από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με την 
εισηγήτρια της έκθεσης, Έλενα 
Κουντουρά, «Γνωρίζουμε ήδη τα αίτια 
των δυστυχημάτων και ως εκ τούτου 
καλούμε την Επιτροπή και τις 
κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ειδικά 
μέτρα για να σωθούν ζωές, όπως 
χαμηλότερα όρια ταχύτητας, ιδίως τη 
θέσπιση προκαθορισμένου ορίου 30 
χλμ./ώρα για τις πόλεις, την 
επιτάχυνση της στροφής προς άλλους 
τρόπους μεταφοράς και τη δημιουργία 
ενός νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για τις Οδικές Μεταφορές».

Μια πιο εύκολη ζωή για άτομα με 
αναπηρίες ζητούν οι ευρωβουλευτές 
με ψήφισμα για τη δημιουργία 
«ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας», η 
οποία θα διευκολύνει την 
καθημερινότητά τους, σε θέματα όπως 
η απρόσκοπτη συμμετοχή στα κοινά, 
η στέγαση, οι μετακινήσεις και η 
εκπαίδευση. Παράλληλα, το 
Κοινοβούλιο προτείνει τη χρήση της 
νοηματικής γλώσσας και της γραφής 
Braille για ισότιμη συμμετοχή στην 
κοινωνία. Ήδη από το 2011, η ΕΕ έχει 
υιοθετήσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία και παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών με 
αυτή.

Τι είναι η «Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Αναπηρίας»; 

Ισότιμη συνεργασία με 
ΗΠΑ για μια αυτόνομη 
Ευρώπη
Νέα συνεργασία με τις ΗΠΑ, που θα 
βασίζεται σε κανόνες και θα επιτρέπει τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, 
ζητάει το ΕΚ. Η ύπαρξη συστηματικής 
επικοινωνίας και συντονισμού 
ενάντια στην Κίνα σε θέματα 
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
θα βοηθήσει να αποφευχθούν 
μελλοντικές εντάσεις. Όπως δήλωσε ο 
εισηγητής Tonino Picula: «Αυτό που 
χρειαζόμαστε είναι μια ανανεωμένη και 
ενισχυμένη διατλαντική εταιρική 
σχέση προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις. 
Χωρίς καμία αμφιβολία, οι ΗΠΑ 
παραμένουν ο πλησιέστερος και 
σημαντικότερος στρατηγικός εταίρος 
για την ΕΕ».  

Στους δημοσιογράφους Maria Ressa 
(Φιλιππίνες) και Dmitry Muratov 
(Ρωσία) απονεμήθηκε το Βραβείο 
Νόμπελ Ειρήνης 2021, αναγνωρίζοντας 
τον αγώνα τους κατά του αυταρχισμού 
με στόχο την υπεράσπιση της 
ελευθερίας της έκφρασης, 
προαπαιτούμενο για την ύπαρξη 
δημοκρατίας και ειρήνης στην 
κοινωνία. Γνωρίζατε ότι έξι κάτοχοι του 
Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης είχαν 
νωρίτερα βραβευθεί και από το 
Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο με το βραβείο 
Ζαχάρωφ. Ο Nelson Mandela, η Aung 
San Suu Kyi, ο Kofi Annan, η Malala 
Yousafzai, ο Denis Mukwege και η Nadia 
Murad. Νόμπελ Ειρήνης έχει απονεμηθεί 
και στην ΕΕ (2012) «για τη συνεισφορά 
της επί έξι δεκαετίες στην προαγωγή 
της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη». Ο 
πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli τόνισε 
«Συγχαρητήρια στους νικητές του 
Νόμπελ Ειρήνης, Maria Ressa και Dmitry 
Muratov. Δημοκρατία και ειρήνη δεν 
θα υπήρχαν χωρίς θαρραλέους 
δημοσιογράφους που οδηγούν τους 
ισχυρούς σε λογοδοσία. Αυτό το 
βραβείο πρέπει να μας υπενθυμίζει το 
καθήκον μας να προστατεύουμε την 
ελευθερία της έκφρασης, πάντα και 
παντού».

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 
2021 - Η δημοσιογραφία 
στο προσκήνιο

Περιαγωγή: Ταξίδια με δεκαετές σήμα
καμπάνα και συμπερίληψη ΑΜΕΑ!
Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
ψηφίζει για τη δεκαετή συνέχιση (έως το 2032) των 
ελεύθερων συνομιλιών χωρίς τέλη περιαγωγής. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερη ποιότητα και 
ταχύτητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε όλη 

την ΕΕ για τους ταξιδιώτες και καλύτερη πρόσβαση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου

Απονομή δημοσιογραφικού βραβείου
Daphne Caruana Galizia 2021
Το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia 
2021 αναμένεται να απονεμηθεί σε δημοσιογράφους 
για το εξαιρετικό τους έργο με βάση τις αξίες της 
ΕΕ. Την έναρξη της τελετής θα κηρύξει ο πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου David Sassoli. Παρακολουθήστε 

ζωντανά την τελετή απονομής εδώ. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου
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