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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
EYE 2021: Τι ζητούν οι νέοι 
για το μέλλον της ΕΕ;
10.000 νέοι (5.000 στο Στρασβούργο 
και 5.000 διαδικτυακά) από όλη την 
Ευρώπη «συναντήθηκαν» στις 8 και 9 
Οκτωβρίου και συζήτησαν για το 
μέλλον της ΕΕ. Από τις 2.000 ιδέες, ως 
κύρια θέματα αναδείχθηκαν η 
ανακύκλωση, η πολυγλωσσία, το 
κράτος δικαίου και η δράση για μια 
ομοσπονδιακή Ευρώπη. Οι νέοι 
επιθυμούν να γίνει η ανακύκλωση 
ευκολότερη, ζητούν μεταρρύθμιση για 
την εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία 
και την οικοδόμηση μιας πιο 
ομοσπονδιακής Ευρώπης για την 
αντιμετώπιση των σύγχρονων 
προκλήσεων και απειλών, όπως οι 
πανδημίες και οι φυσικές 
καταστροφές. Οι ιδέες θα 
παρουσιαστούν στην επόμενη σύνοδο 
της ολομέλειας της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης στις 22 έως 23 
Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. 

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
(ENVI) ψήφισε για τη λήψη μέτρων 
ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν 
πρόσβαση σε φάρμακα, καθώς και για 
τη δημιουργία αποθεμάτων ώστε να 
αποφευχθούν ελλείψεις και την 
ανάπτυξη τεχνολογιών από τις 
φαρμακοβιομηχανίες για την παραγωγή 
φιλικών προϊόντων προς το περιβάλλον. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν μείωση των 
τιμών στα φάρμακα ώστε να είναι 
προσιτά σε όλους και τη δημιουργία 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (EMA) ενός συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για 
σχετικές ελλείψεις. «Πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τις ανεκπλήρωτες 
ιατρικές ανάγκες και να ενισχύσουμε 
την πρόσβαση σε φάρμακα, 
προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα 
των εθνικών συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης», ανέφερε ο 
Dolors Montserrat, εισηγητής της 
επιτροπής. 

Φάρμακα για όλους – Στο 
επίκεντρο ο ασθενής

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Πέτρος Ευθυμίου 
Στο δέκατο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ο πρώην 
ευρωβουλευτής και υπουργός Παιδείας, Πέτρος Ευθυμίου, αναφέρεται στη θητεία 
του στο ΕΚ, στις μάχες που έδωσε στην Ευρώπη και στη στρατηγική που πρέπει να 
ακολουθήσει η Ελλάδα τα επόμενα 40 χρόνια. «Το μεγαλύτερο όφελος για τη χώρα 
από την ένταξή της στην ΕΕ είναι η πλήρης συμμετοχή της στις δομές εμβάθυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει. 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

Βραβείο ερευνητικής Δημοσιογραφίας Daphne Caruana
Galizia για τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες στο  Pegasus Project
Το πρώτο Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia απονεμήθηκε στους 
δημοσιογράφους του «Forbidden Stories» για το Pegasus Project. Το δίκτυο Forbid-
den Stories είναι ένα σύνολο δημοσιογράφων από 30 ειδησεογραφικούς 
οργανισμούς που συνεχίζουν τις ανολοκλήρωτες έρευνες συναδέλφων τους οι 
οποίοι έχουν δολοφονηθεί, δέχονται απειλές ή βρίσκονται στη φυλακή. Το 
Pegasus Project αφορά την αποκάλυψη δικτύου παρακολούθησης 50.000 
τηλεφώνων πελατών της ισραηλινής εταιρείας NSO επί σειρά ετών, με στόχο 
τουλάχιστον 180 δημοσιογράφους, σε χώρες όπως η Ινδία, το Μεξικό, η 
Ουγγαρία, το Μαρόκο και η Γαλλία, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, διπλωμάτες, δικηγόρους και γιατρούς. Επελέγη 
μεταξύ 200 συμμετοχών, για το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 
ευρώ. Το βραβείο αποτελεί φόρο τιμής στη Daphne Caruana Galizia, που 
δολοφονήθηκε το 2017,  για το δημοσιογραφικό της έργο κατά της διαφθοράς και 
αποτελεί απόδειξη της στήριξης του ΕΚ στην ερευνητική δημοσιογραφία και στη 
σημασία της ελευθερίας του Τύπου. Ο Πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli, ανέφερε 
«Πάνω από όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κράτος δικαίου δεν υπονομεύεται 
στα κράτη μέλη μας, καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ανεξάρτητης 
δημοσιογραφίας. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να βασίζονται στις αρχές 
για την προστασία και την υπεράσπιση των συμφερόντων τους και όχι να τις 
φοβούνται. Το οφείλουμε στους γενναίους ρεπόρτερ που έπεσαν νεκροί».

Δείτε περισσότερα εδώ

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο
πιάτο» - για ένα βιώσιμο μέλλον

Η τέταρτη και τελευταία Ομάδα Πολιτών συνεδριάζει αυτό το Σαββατοκύριακο στην 
έδρα του ΕΚ στο Στρασβούργο με αντικείμενο τη μετανάστευση και τον ρόλο της ΕΕ 
στον κόσμο. Οι συνεδριάσεις του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, 
ενώ οι τελικές προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν στην ολομέλεια έως την 
άνοιξη του 2022. Παρακολουθήστε ζωντανά τις διαβουλεύσεις των πολιτών στη 
Ψηφιακή Πλατφόρμα της Διάσκεψης. Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: ολοκληρώνεται ο
πρώτος κύκλος συζητήσεων των Ομάδων Πολιτών 

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουEPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Mateusz 
Morawiecki και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, με 
αφορμή τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας και την 
κατάσταση του κράτους δικαίου μετά την de facto απαγόρευση των αμβλώσεων. 
Πίεση αναμένεται να ασκήσει το ΕΚ για ενεργοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
του μηχανισμού αιρεσιμότητας που συνδέει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τον 
σεβασμό του κράτους δικαίου. Συζήτηση Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Οκτωβρίου - 
Ψηφοφορία Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Οι ευρωβουλευτές ζητούν εξηγήσεις  

Οι ευρωβουλευτές απαιτούν σαφήνεια για τις παράνομες επαναπροωθήσεις και τη 
βία κατά των μεταναστών στα σύνορα της Κροατίας, της Ελλάδας και της 
Ρουμανίας. Το ΕΚ καλεί τις εθνικές αρχές να ερευνήσουν περιστατικά που έχουν 
αναφερθεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και την πιθανή χρήση κονδυλίων της ΕΕ 
για πληρωμή σχετικού εξοπλισμού επαναπροώθησης. Συζήτηση: Τετάρτη 20, 
Οκτωβρίου

Μεταναστευτικό: Τι γίνεται με τις παράνομες επαναπρο-
ωθήσεις μεταναστών;

Το σκάνδαλο των Pandora Papers έφερε στο φως την ανάγκη για επείγουσα 
αντιμετώπιση της μαζικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών να ελέγξουν τους ισχύοντες κανόνες για τη φοροδιαφυγή. 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Όχι άλλο σκάνδαλο «Pandora Papers»

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου δραστικά μέτρα για το κλίμα και 
ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενόψει της 
Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη (COP26). Συζήτηση 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου - Ψηφοφορία Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Κλιματική αλλαγή: Ετοιμασίες για Γλασκόβη 

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για μεγαλύτερη διαφάνεια στην ανάπτυξη, αγορά και 
διανομή εμβολίων, ενώ αναμένεται να ζητήσουν από την Επιτροπή τη δημοσίευση 
της συμφωνίας αγοράς με τους προμηθευτές και στοιχεία όπως το κόστος των 
εμβολίων. Ψηφοφορία: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 

Εμβόλια με περισσότερη διαφάνεια

Μέτρα ενίσχυσης των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό που 
επλήγησαν λόγω της πανδημίας ζητούν οι ευρωβουλευτές. Σε ψηφοφορία θα τεθεί 
κείμενο για την προστασία και κατοχύρωση ευνοϊκότερων συνθηκών εργασίας 
και τη στήριξη του τομέα με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας 
μέσω ειδικών προγραμμάτων. Συζήτηση: Δευτέρα 18, Οκτωβρίου Ψηφοφορία: Τρίτη 
19, Οκτωβρίου

«Δίχτυ ασφαλείας» για καλλιτέχνες και δημιουργούς

Οι ευρωβουλευτές συζητούν για την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία, την 
ανεξαρτησία - ελευθερία της έκφρασης και την προσαρμογή των ΜΜΕ στη 
ψηφιακή εποχή. Η πανδημία έπληξε σφοδρά κυρίως τοπικούς και περιφερειακούς 
οργανισμούς μέσων ενημέρωσης με αποτέλεσμα απώλεια εσόδων ύψους 4 δισ. 
ευρώ. Συζήτηση: Δευτέρα 18, Οκτωβρίου Ψηφοφορία: Τρίτη 19, Οκτωβρίου

Άμεση ενίσχυση των ΜΜΕ και του οπτικοακουστικού τομέα 

Οι ευρωβουλευτές απαιτούν να παγώσει μέρος του προϋπολογισμού της Frontex 
(90.000.000 ευρώ - περίπου 12% του συνολικού προϋπολογισμού) και θέτουν 
προαπαιτούμενα όπως η πρόσληψη 20 παρατηρητών για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η δημιουργία μηχανισμού αναφοράς σοβαρών περιστατικών στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Συζήτηση: Τετάρτη 20, Οκτωβρίου Ψηφοφορία: Πέμπτη 21, 
Οκτωβρίου

«Στον πάγο» ο προϋπολογισμός για Frontex

Οι ευρωβουλευτές, με εισηγήτρια τη Μαρία Σπυράκη, συζητούν για τη στρατηγική της 
ΕΕ για μείωση των εκπομπών μεθανίου και ψηφίζουν για την επίτευξη των στόχων 
για το κλίμα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η μείωση των εκπομπών 
μεθανίου που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η οικονομικά 
αποδοτικότερη στρατηγική για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. 
Συζήτηση: Τετάρτη 20, Οκτωβρίου Ψηφοφορία: Πέμπτη 21, Οκτωβρίου

Κλιματική αλλαγή: Μείωση των εκπομπών μεθανίου 
έως το 2030

Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την 
επικείμενη σύνοδο της ολομέλειας από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ, Δευτέρα 18 
Οκτωβρίου 17:30-18:00.

Ενημέρωση για τους δημοσιογράφους

Με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει σε ένα πιο υγιές, 
βιώσιμο και φιλικό προς τα ζώα και το 
περιβάλλον διατροφικό σύστημα μειώνοντας, 
παράλληλα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 

εξασφαλίζοντας ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες. Συζήτηση Δευτέρα 18 
Οκτωβρίου - Ψηφοφορία Τρίτη 19 Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα βήματα για 
ένα κλιματικά ουδέτερο 
μέλλον
Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στη 
Γλασκόβη (COP26), οι ευρωβουλευτές 
ζητούν την κατάργηση έως το 2025 
όλων των επιδοτήσεων ορυκτών 
καυσίμων, τη χρηματοδότηση των 
αναπτυσσόμενων χωρών για το 
κλίμα, καθώς και όλες οι χώρες του 
G20 να καταστούν κλιματικά ουδέτερες 
έως το 2050. Ταυτόχρονα, καλούν τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τους στόχους 
για το κλίμα έως το 2030 με βάση τη 
Συμφωνία του Παρισιού.

Η κλιματική αλλαγή και οι 
παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο 
αποτελούν απειλές για βασικές 
υποδομές, όπως αυτές που αφορούν 
την ενέργεια, τις μεταφορές και το 
πόσιμο νερό, και  οι οποίες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με ενίσχυση της 
διακρατικής συνεργασίας και της 
διαφάνειας. Για τον λόγο αυτό, η 
επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE) ψήφισε υπέρ νέων 
κανόνων για την καλύτερη προστασία 
και ανθεκτικότητα των βασικών 
υποδομών. Όπως δήλωσε ο εισηγητής 
Michal Šimecka: «Φιλοδοξούμε να 
ενισχύσουμε την ικανότητά 
αντιμετώπισης κινδύνων σε 
δραστηριότητές που αφορούν 
βασικές υποδομές, βελτιώνοντας 
παράλληλα τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς βασικών 
υπηρεσιών».

Ανάγκη για ανθεκτικές 
υποδομές

Το ΕΚ για την ελευθερία 
του Τύπου
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και η επιτροπή Νομικών 
Υποθέσεων ενέκριναν έκθεση για τη 
λήψη μέτρων για την προστασία των 
ΜΜΕ, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των 
πολιτών ενάντια σε αγωγές που στόχο 
έχουν τη σίγαση τους. Οι 
ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα για 
την ενίσχυσης της ελευθερίας και του 
πλουραλισμού του Τύπου και για την 
αντιμετώπιση των «στρατηγικών 
μηνύσεων κατά της δημόσιας 
συμμετοχής», γνωστών ως SLAPPs. Η 
έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Η Roberta 
Metsola, συνεισηγήτρια της έκθεσης, 
ανέφερε χαρακτηριστικά «Ζητούμε 
μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την 
ταχεία απόρριψη των αγωγών και θα 
βοηθήσουν τους πληγέντες να 
ζητήσουν αποζημίωση. Θέλουμε 
κονδύλια από την ΕΕ και δίκτυα 
πληροφοριών για την υποστήριξη 
των θυμάτων».

Τις Αφγανές γυναίκες, τον ηγέτη της 
ρωσικής αντιπολίτευσης Alexei Naval-
ny και την πρώην προσωρινή πρόεδρο 
της Βολιβίας Jeanine Áñez ανέδειξαν οι 
επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Ανάπτυξης ως τους τρεις φιναλίστ για το 
Βραβείο Sakharov 2021. Ο τελικός 
νικητής θα επιλεγεί από τη Διάσκεψη 
των Προέδρων του ΕΚ την ερχόμενη 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου. Η 
ανακοίνωση θα γίνει την ίδια μέρα στις 
16:00 ώρα Ελλάδας, ενώ η τελετή 
απονομής του βραβείου θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 
στο Στρασβούργο. 

Βραβείο Sakharov 2021: 
Αφγανές γυναίκες, Alexei 
Navalny ή Jeanine Áñez;

Σύνοδος κορυφής της ΕΕ: πανδημία,
ενέργεια και μετανάστευση

Δημογραφικές Προκλήσεις και Ισότητα των Φύλων – 
Συνέδριο Economist
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει την εκδήλωση 
του «The Economist» με τίτλο «Δημογραφικές Προκλήσεις και τις Πολιτικές Ισότητας 
των Φύλων: Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης και της συνεργασίας» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο Athenaeum Intercontinental 
στην Αθήνα. Επιστήμονες, πολιτικοί, μέλη ΜΚΟ συζητούν για την επιρροή της 
πανδημίας στη δημογραφία της Ευρώπης και προτείνουν πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού με βάση την ισότητα των φύλων και 
τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κωσταντίνος 
Τσουτσοπλίδης συμμετέχει στην εναρκτήρια συζήτηση στις 19 Οκτωβρίου στις 
9:00, με την Joan Hoey, περιφερειακή διευθύντρια για την Ευρώπη του The Econo-
mist intelligence unit, και τον Στέφανο Χάνδακα, πρόεδρο και ιδρυτή του HOPEgene-
sis και επικεφαλής του νοσοκομείου «Μητέρα». Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 
συνέδριο ζωντανά εδώ. 

Olympia Forum για την περιφερειακή ανάπτυξη, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή
Το 2ο Olympia Forum θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου στο Ζάππειο 
Μέγαρο στην Αθήνα και στις 22 και 23 Οκτωβρίου στη Διεθνή Ολυμπιακή 
Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία. Στις 20 Οκτωβρίου στις 13:35, ο επικεφαλής του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωνσταντίνος 
Τσουτσοπλίδης θα συντονίσει συζήτηση με τους ευρωβουλευτές Εύα Καϊλή και 
Πέτρο Κόκκαλη για τον ρόλο του ΕΚ στην περιφερειακή ανάπτυξη για ένα 
βιώσιμο μέλλον, μετά από εναρκτήρια τοποθέτηση του ευρωβουλευτή
Ευάγγελου Μεϊμαράκη. Την ίδια μέρα στις 18:25, ο ευρωβουλευτής
Στέλιος Κυμπουρόπουλος θα μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
πρακτικές καλής διακυβέρνησης, ενώ στις 21 Οκτωβρίου στις 14:15, η 
ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη θα συμμετέχει σε συζήτηση για το ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Συζήτηση: Τέλος στις διακρίσεις – Συμπερίληψη και 
Ισότητα για τους ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζόμενους
Το Athens Pride και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
συνομιλούν για τις καλές πρακτικές στην καταπολέμηση των διακρίσεων στον 
χώρο εργασίας και την προώθηση πολιτικών συμπερίληψης και ισότητας των 
ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων. Στη συζήτηση συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι 
μεγάλων εταιρειών που εφαρμόζουν υποδειγματικές πρακτικές στον συγκεκριμένο 
τομέα, όπως οι Accenture, Google, Microsoft, Pfizer και Vodafone. Χαιρετισμό θα 
απευθύνει ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ και υπεύθυνος για θέματα 
ισότητας Δημήτρης Παπαδημούλης και η συμπρόεδρος του LGBT+ Integroup του ΕΚ 
Terry Reintke. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 
18:30-20:00, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μπορείτε να την 
παρακολουθήσετε ζωντανά στη σελίδα μας στο Facebook και να υποβάλετε τις 
ερωτήσεις σας.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή 
και τη Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου με 
αφορμή το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (21 
έως 22 Οκτωβρίου). Στο επίκεντρο του 
Κοινοβουλίου η πανδημία, η ψηφιακή στρατηγική της 

ΕΕ, η αύξηση στις τιμές της ενέργειας και η μετανάστευση. Συζήτηση: Τετάρτη 20 
Οκτωβρίου. Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli, θα 
απευθυνθεί στους ηγέτες των κρατών μελών στις 16:30 και θα παραχωρήσει 
συνέντευξη Τύπου στις 17:30.
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