
Η νέα νομοθεσία προστατεύει τους 
πολίτες για ατυχήματα σε όποιο 
κράτος-μέλος της ΕΕ και αν συμβούν, 
ακόμη και αν η ασφαλιστική εταιρεία 
τους χρεοκοπήσει. Όπως ανέφερε η 
Dita Charanzová, εισηγήτρια της 
επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, «Αυτά 
είναι συγκεκριμένα παραδείγματα μιας 
Ευρώπης στην υπηρεσία των πολιτών 
της». Επόμενα βήματα για την 
εφαρμογή των νέων κανόνων; Επίσημη 
έγκριση από το Συμβούλιο, δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και 
μεταφορά της οδηγίας από τα κράτη 
μέλη στο εθνικό τους δίκαιο εντός 24 
μηνών.
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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Την 1η Ιανουαρίου του 2002, η δραχμή δίνει τη θέση της στο ευρώ, 
το οποίο αντικαθιστά, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, τα εθνικά 
νομίσματα και των 12 χωρών της ευρωζώνης. Στην εγχώρια 
ισοτιμία μετατροπής, το 1 ευρώ αντιστοιχούσε σε 340,750 δραχμές!   
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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EP
Πολωνία: Καμία ανοχή σε 
παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου και νομικές 
κινήσεις εναντίον της 
Επιτροπής
Δριμεία κριτική άσκησαν οι 
ευρωβουλευτές στον πρωθυπουργό 
της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, για 
την απόφαση της 7ης Οκτωβρίου του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας 
κατηγορώντας τον για πολιτική 
ενάντια στις ευρωπαϊκές αξίες. Μέλη 
του ΕΚ δήλωσαν ότι «το Δικαστήριο 
έχει μετατραπεί σε εργαλείο 
νομιμοποίησης των παράνομων 
δραστηριοτήτων των αρχών». Οι 
ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη βαθιά 
στήριξη και συμπαράστασή τους σε 
όλους όσοι αγωνίζονται για το κράτος 
δικαίου και ζητούν από την Επιτροπή 
την ενεργοποίηση του μηχανισμού 
αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου, 
ώστε να προστατευθούν οι πολίτες 
της Πολωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο 
πρόεδρος του ΕΚ κάλεσε τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να 
προετοιμάσουν νομικές κινήσεις κατά 
της Επιτροπής λόγω της αποτυχίας της 
να εφαρμόσει τον μηχανισμό 
αιρεσιμότητας για την Πολωνία. «Τα 
κράτη μέλη που παραβιάζουν το κράτος 
δικαίου δεν πρέπει να λαμβάνουν 
κονδύλια της ΕΕ. Διαθέτουμε 
μηχανισμό που θα το εξασφαλίζει αυτό, 
ωστόσο η Επιτροπή είναι απρόθυμη να 
τον χρησιμοποιήσει», ανέφερε ο David 
Sassoli στη σχετική επιστολή του. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Το Γραφείο του ΕΚ, υποστηρικτής της εκδήλωσης του 
Economist για τις δημογραφικές προκλήσεις και την 
ισότητα των φύλων
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα υποστήριξε την 
εκδήλωση του «The Economist» με τίτλο «Δημογραφικές Προκλήσεις και τις 
Πολιτικές Ισότητας των Φύλων: Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης και της συνεργασίας». 
Ο επικεφαλής του Γραφείου Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης τόνισε ότι η ΕΕ έχει 
χαρακτηριστικά όπως η δημοκρατία, η συμπερίληψη και η συμμετοχικότητα, 
που την καθιστούν ικανή να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θέματα. «Το γεγονός 
ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα ισότιμης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε επίπεδο φύλου, μεγεθύνει τα προβλήματα 
που γεννά το δημογραφικό», ανέφερε ο κύριος Τσουτσοπλίδης.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διάσκεψη για το μέλλον της ΕΕ: για μια Ευρώπη παρούσα 
στα παγκόσμια ζητήματα
Τον ενεργό ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο, την ενίσχυση της άμυνας, της διεθνούς 
συνεργασίας και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητά η τέταρτη Ομάδα Πολιτών 
που συνεδρίασε στο Στρασβούργο στις 15-17 Οκτωβρίου. Οι πολίτες πρότειναν 
λύσεις όπως η εκπαίδευση των ανειδίκευτων μεταναστών, η ενίσχυση της 
βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών και η δημιουργία κοινής πολιτικής ασύλου. 
«Αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή για να ανταλλάξω απόψεις με άλλα άτομα 
επάνω σε κρίσιμα θέματα. Αυτό που θα πάρω μαζί μου είναι να ενημερώνομαι 
περισσότερο για αυτά που συμβαίνουν στην ΕΕ για εμένα, χωρίς εμένα και να 
πείσω τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η Πόπη, συμμετέχουσα από την 
Ελλάδα. Η ολομέλεια της Διάσκεψης που περιλαμβάνει αντιπροσώπους των πολιτών 
τις προτάσεις που συγκεντρώθηκαν από τις ομάδες των πολιτών, από την 
εκδήλωση των νέων της Ευρώπης (EYE) και από τη ψηφιακή πλατφόρμα, συνεδριάζει 
αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο.

Βραβείο Sakharov στον κρατούμενο Alexei Navlany, για «την 
τεράστια προσωπική του γενναιότητα»
Στον Alexei Navalny, Ρώσο ακτιβιστή και πολιτικό κρατούμενο, απονέμεται το 
Βραβείο Sakharov 2021 ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ. 
«Μπήκα στην αίθουσα συνεδριάσεων, έβγαλα το καπέλο μου και άκουσα από τον 
δικηγόρο: Συγχαρητήρια, σου απονέμεται το Βραβείο Ζαχάρωφ», έγραψε ο ίδιος 
στο twitter. Ο Ρώσος πολιτικός διακρίθηκε για τον αγώνα του για την ελευθερία 
της σκέψης και την καταπολέμηση της διαφθοράς του καθεστώτος του Vladimir 
Putin. Ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε και, αφού ανάρρωσε στη Γερμανία, 
συνελήφθη στη Μόσχα και εκτίει ποινή φυλάκισης 3,5 ετών σε φυλακές υψίστης 
ασφαλείας, ενώ το ρωσικό δικαστήριο έκλεισε τα γραφεία του κατηγορώντας τον 
για εξτρεμισμό. Ο πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli ανέφερε: «Απονέμοντας το 
Βραβείο Ζαχάρωφ στον Alexei Navalny, αναγνωρίζουμε την τεράστια προσωπική 
του γενναιότητα και επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη στήριξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την άμεση απελευθέρωσή του». Η τελετή απονομής θα γίνει στις 
15 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

Δείτε περισσότερα εδώ

Η επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συζητάει για τον αντίκτυπο του 
οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία της ΕΕ καθώς, σύμφωνα με την Europol, 
κάθε χρόνο χάνονται 40 με 60 δις ευρώ. Τρίτη 26 Οκτωβρίου

Πώς το οργανωμένο έγκλημα επηρεάζει την οικονομία;

Κυβερνοασφάλεια: Νέα μέτρα και
συνεργασία εντός της ΕΕ
Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας θα 
ψηφίσει για την αναθεώρηση των κανόνων για την 
κυβερνοασφάλεια, με στόχο τον πιο αυστηρό 
έλεγχο και την ενίσχυση της συνεργασίας στη 
διαχείριση κρίσεων. Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

Με στόχο την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο, η 
επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ζητά την 
τροποποίηση και βελτίωση των νόμων για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και για τις 
ψηφιακές αγορές (DMA). Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

Νέοι κανόνες για τον ψηφιακό κόσμο

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ισότητα
των Φύλων: Τι κάνει η Ευρώπη για τα
δικαιώματα των γυναικών;
Τη δεύτερη  «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ισότητα 
των Φύλων» (25 έως 28 Οκτωβρίου) διοργανώνει 
το ΕΚ. Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων θα υιοθετήσει σειρά 

προτάσεων που αφορούν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, την 
εξάλειψη μισθολογικών διαφορών και την προστασία της μητρότητας και της 
πατρότητας. Δευτέρα 25 έως Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
(κτηνοτροφία, γεωργία, ενέργεια) 
προκαλούν το μεγαλύτερο μέρος 
εκπομπών μεθανίου, ενώ η μείωσή 
τους είναι από τις οικονομικά 
αποδοτικότερες στρατηγικές για την 
επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. 
«Με τις καταστροφικές συνέπειες των 
πρωτοφανών πλημμυρών του 
φετινού καλοκαιριού και τις 
πυρκαγιές που εξακολουθούν να 
αξιολογούνται, πρέπει να εντείνουμε 
τις προσπάθειές μας για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που 
θέτουν οι ακραίες καιρικές συνθήκες. 
Χρειαζόμαστε μια γρήγορη νίκη για να 
αντιμετωπίσουμε την κλιματική 
αλλαγή!», δήλωσε η Μαρία Σπυράκη, 
εισηγήτρια της έκθεσης. Οι 
ευρωβουλευτές πιέζουν για 
δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση 
των εκπομπών μεθανίου ώστε να 
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και 
να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.

Λιγότερο μεθάνιο, 
καλύτερο κλίμα και υγεία

Όχι άλλα θύματα στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους  

Ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ των 171,8 δις ευρώ να δοθεί σε 
προγράμματα όπως το Horizon Europe 
για την ενίσχυση της έρευνας, το Erasmus+ 
για την προώθηση των ανταλλαγών 
μεταξύ των νέων, το EU4Health για πιο 
ανθεκτικά συστήματα υγείας και το 
Covax για την ίση πρόσβαση στα 
εμβόλια κατά του κορωνοϊού. «Τα 
βασικά στοιχεία της θέσης μας είναι 
αναμφίβολα η αποκατάσταση των 
αυθαίρετων περικοπών από το 
Συμβούλιο και η ενίσχυση των 
δαπανών που έχουν προστιθέμενη 
αξία για τους Ευρωπαίους», ανέφερε 
ο Karlo Ressler, γενικός εισηγητής του 
ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2022. Ο 
αυξημένος προϋπολογισμός, σε 
σύγκριση με την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής, τίθεται τώρα στην «Επιτροπή 
συνδιαλλαγής» Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου. Η απόφαση λαμβάνεται 
επί ίσοις όροις, και για να ισχύσει η 
συμφωνία, πρέπει να ψηφιστεί από το 
ΕΚ και να υπογραφεί από τον πρόεδρό 
του.

Ανάκαμψη από την 
πανδημία, ενίσχυση 
επενδύσεων και 
αντιμετώπιση της ανεργίας 
η θέση του Κοινοβουλίου 
για τον Προϋπολογισμό του 
2022

«Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο»: στήριξη στους 
αγρότες και το περιβάλλον, 
και υγιεινή διατροφή
Η ολομέλεια ενέκρινε ψήφισμα για τη 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και προτείνει μέτρα για μια πιο 
υγιεινή διατροφή, ένα δίκαιο 
εισόδημα για τους αγρότες, τη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της γεωργίας και την 
καλύτερη μεταχείριση των ζώων για 
μια βιώσιμη αλυσίδα παραγωγής 
τροφίμων. «Η ευθύνη για μια πιο 
βιώσιμη γεωργία ανήκει από κοινού 
στους αγρότες και τους 
καταναλωτές. Οι αγρότες μας 
καταβάλλουν ήδη μεγάλη προσπάθεια. 
Γι’ αυτό, όταν τους ζητάμε, ορθά, να 
μειώσουν περαιτέρω τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και 
αντιβιοτικών, πρέπει ταυτόχρονα να 
τους παράσχουμε και στήριξη», 
ανέφερε ο εισηγητής Herbert Dorfmann.

Άμεση στήριξη των ΜΜΕ και της 
οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην 
ΕΕ ζητά το Κοινοβούλιο για να 
ανακάμψουν από την πανδημία και για 
να προσαρμοστούν στην ψηφιακή 
εποχή. Μετά τις «στρατηγικές μηνύσεις 
κατά της δημόσιας συμμετοχής 
(SLAPPs)» σε ορισμένα κράτη μέλη για 
τη φίμωση των δημοσιογράφων, το ΕΚ 
ζητά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
των ΜΜΕ από πολιτικούς και 
οικονομικούς παράγοντες. Η εισηγήτρια, 
Dace Melbarde, δήλωσε «Η κρίση του 
Covid-19 τόνισε τον ρόλο που 
διαδραματίζει η ποιοτική 
δημοσιογραφία: η έλλειψη 
επαγγελματικής και ταχείας 
ενημέρωσης για την πανδημία μπορεί 
να κοστίσει ζωές».

Στήριξη των ΜΜΕ για ένα 
πλουραλιστικό και 
ελεύθερο μιντιακό τοπίο

Οι ευρωβουλευτές και το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα 
στο Olympia Forum
Στο  2ο Olympia Forum συμμετείχαν Έλληνες ευρωβουλευτές και το Γραφείο του 
ΕΚ στην Ελλάδα, με τοποθετήσεις για θέματα όπως το βιώσιμο μέλλον, η 
περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, οι πρακτικές καλής διακυβέρνησης και ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης, Εύα Καϊλή, Πέτρος Κόκκαλης και Στέλιος Κυμπουρόπουλος έδωσαν το 
παρόν.

«ΛΟΑΤΚΙ+ και Εργασία»: Γιατί στην Ευρώπη δεν 
χωράνε διακρίσεις
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Athens Pride διοργάνωσαν συζήτηση για τις διακρίσεις που μπορεί να υφίστανται 
άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο χώρο εργασίας. Διευθυντικά στελέχη από 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα (Google, Vodafone, Pfizer, Accenture, 
Microsoft) τοποθετήθηκαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα 
αυτό και τις δράσεις των εταιρειών τους με σκοπό την επιτυχή συμπερίληψη 
ατόμων από διαφορετικές κοινότητες. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος 
Νίκος Ευσταθίου.

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Μαριέττα Γιαννάκου 
Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», η πρώην 
υπουργός και ευρωβουλευτής, Μαριέττα Γιαννάκου, μιλάει για τη μακρά θητεία της 
στο ΕΚ (1984, 1990, 1999, 2009), τους αγώνες που έδωσε για την ισότητα των 
φύλων και τα οφέλη της Ελλάδας από την ένταξή της στην ΕΕ. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια της σειράς εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο 
κανάλι μας στο YouTube και στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram, Twitter).

COP26: Η ΕΕ ηγέτης στην 
καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής
Το ΕΚ ζητά ταχεία δράση για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την 
Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη (COP26 
31 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου). Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν διασφάλιση ότι 
το πακέτο για το κλίμα «Fit for 55 in 
2030» ακολουθεί τους κανόνες της 
Συμφωνίας του Παρισίου, 
αντικατάσταση της δεκαετούς 
προθεσμίας για την κλιματική αλλαγή με 
πενταετή, προστασία του 
οικοσυστήματος και ότι όλες οι χώρες 
του G20 θα είναι κλιματικά ουδέτερες 
μέχρι το 2050. 

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να 
κλείσουν οι λογαριασμοί του 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής της ΕΕ (Frontex) για το 
2019 όμως ζητούν να παγώσει μέρος 
του προϋπολογισμού για το 2022. 
Χρήματα πρόκειται να διατεθούν μόνο 
εάν, μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός 
βελτιωθεί στον τομέα 
παρακολούθησης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αν δημιουργήσει 
μηχανισμό αναφοράς σοβαρών 
περιστατικών στα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ. 

Προϋπολογισμός Frontex 
2022: Εκταμίευση  υπό 
προϋποθέσεις 

Pandora Papers: εντατικοί 
έλεγχοι στην ΕΕ
Οι ευρωβουλευτές ζητούν 
εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των 
ελέγχων για παρατυπίες στην ΕΕ και 
λήψη επειγόντων μέτρων και νέας 
νομοθεσίας ώστε να αποφευχθεί η 
φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Ζητούν ακόμα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει νομική 
δράση έναντι των κρατών μελών που 
δεν εφαρμόζουν τους κανόνες της 
ΕΕ. Στο στόχαστρο βρίσκεται η ρύθμιση 
για τα «χρυσά διαβατήρια» και τη 
χορήγηση ιθαγένειας ή άδειας 
διαμονής. 

Πρόσβαση σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, ενίσχυση της 
διασυνοριακής κινητικότητας και 
εργασίας και διασφάλιση της 
καλλιτεχνικής ελευθερίας προτείνουν 
οι ευρωβουλευτές. Το ΕΚ καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα «ευρωπαϊκό 
καθεστώς του καλλιτέχνη» ώστε οι 
καλλιτέχνες να έχουν ένα κοινό πλαίσιο 
για τις συνθήκες εργασίας και ζητά τη 
λήψη μέτρων για διασφάλιση των 
εσόδων από πνευματικά δικαιώματα 
έργων που προβάλλονται σε ψηφιακές 
πλατφόρμες.

Τι γίνεται με τα εργασιακά 
δικαιώματα των 
καλλιτεχνών;

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συζητά 
για την αναδιαμόρφωση του συστήματος ασύλου στην ΕΕ και τη διαχείριση του 
μεταναστευτικού ζητήματος. Συνέντευξη Τύπου την ίδια μέρα στις 15:30. Τρίτη 26 
Οκτωβρίου

Τι πρέπει να αλλάξει στο ευρωπαϊκό Σύστημα για το άσυλο
και τη μετανάστευση; 
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