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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Ευρωβουλευτές προς 
Τουρκία: κίνηση 
αποπροσανατολισμού από 
επείγοντα ζητήματα τα 
μέτρα Erdoğan 
Με ηχηρή δήλωση καλούν οι 
ευρωβουλευτές την Τουρκία να 
ανακαλέσει την απόφαση απέλασης 
δέκα πρέσβεων, ώστε να αποφευχθεί 
σοβαρή διπλωματική κρίση. Ανάλογες 
προσπάθειες φίμωσης όσων 
εκφράζουν αντίλογο, αλλά και 
παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη σκοπό 
έχουν τον αποπροσανατολισμό από 
επείγοντα ζητήματα και επιβεβαιώνουν 
το σοβαρό έλλειμα κράτους δικαίου. Η 
απόφαση απέλασης των πρέσβεων 
ήρθε μετά τη δήλωση συμπαράστασης 
στον επιχειρηματία και ακτιβιστή 
Osman Kavala, πολιτικό κρατούμενο 
εδώ και τέσσερα χρόνια. «Καλούμε την 
Τουρκία να σεβαστεί την απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον 
επιχειρηματία και να κατανοήσει τους 
κανόνες του κράτους δικαίου», 
ανέφεραν οι ευρωβουλευτές στη 
δήλωσή τους. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

«Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»: το 
Γραφείο κοντά στους καθηγητές σε όλη την Ελλάδα
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει το πρόγραμμα Σχο-
λεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) με σκοπό οι μαθητές να γνωρί-
σουν την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία, το ρόλο του ΕΚ και τις ευρω-
παϊκές αξίες. Το πρόγραμμα συνεχίζει να εκτελείται με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, 
ενώ το προηγούμενο διάστημα διοργανώθηκαν επιμορφωτικές ημερίδες για 
καθηγητές σε Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Λάρισα και Πάτρα. Την ερχόμενη Τετάρτη 
ολοκληρώνονται με τους εκπαιδευτικούς της Αττικής στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της 
ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Ίδρυμα, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ 
Δημήτρης Παπαδημούλης θα συζητήσει με τον βουλευτή Δημήτρη Καιρίδη για τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, σε συντονισμό της δημοσιογράφου 
Αλεξί-ας Κουλούρη. Παρακολουθήστε ζωντανά στις 17:00 τον διάλογο στα social 
media και το YouTube του Γραφείου μας. «Η πρωτοβουλία αυτή έχει πάει 
εξαιρετικά καλά στην Ελλάδα, πέρσι είχαμε 55 σχολεία ενώ φέτος 90. Ελπίζουμε 
οι καθηγητές να γίνουν πρεσβευτές και να ανοίξουν παράθυρα στους μαθητές 
τους για το μέλλον και για τον κόσμο που έρχεται», δήλωσε ο επικεφαλής του 
Γραφείου στην Ελλάδα, Κων-σταντίνος Τσουτσοπλίδης στον δημοσιογράφο 
Γιάννη Γιαννακόπουλο, στο Θεσσα-λία TV. Γνωρίζετε αρκετά για ένα από τα πιο 
επιτυχημένα προγράμματα του Ευρωπαϊ-κού Κοινβουλίου; Οι μαθητές συμμετέχουν 
ενεργά από μικρή ηλικία στις δημοκρα-τικές διαδικασίες, γίνονται ενήμεροι 
πολίτες και μαθαίνουν τι κάνει η ΕΕ για εκεί-νους. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 
μέρος σε επιμορφωτικές ημερίδες και διοργα-νώνουν μαθήματα για την 
ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία μέσα από δια-δραστικά παιχνίδια και 
κουΐζ. Τα Σχολεία-Πρέσβεις μπορούν να διοργανώσουν εκδη-λώσεις για την 
Ημέρα της Ευρώπης, να δημιουργήσουν σημεία πληροφόρησης για την ΕΕ και 
περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΕ: Ηχηρό παρόν για την Ισότητα των Φύλων 
Ομιλίες, εκδηλώσεις, προτάσεις και εκθέσεις για την πρόοδο της ισότητας των 
φύλων στην ΕΕ παρουσιάστηκαν κατά τη δεύτερη «Eυρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ισό-
τητα των Φύλων». Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
ψήφισε για θέματα όπως η άδεια μητρότητας, η μισθολογική ανισότητα, οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας, η απαγόρευση της βίας κατά των γυναικών, η ανισότητα στο 
χώρο εργασίας και στη συνταξιοδότηση. Διοργανώθηκε, ακόμη, εκδήλωση για τη 
συμπερίληψη των γυναικών στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με 
τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2021, η ΕΕ συγκέντρωσε 68 βαθμούς από 
τους 100 σημειώνοντας μικρή βελτίωση αλλά και μεγάλες απώλειες λόγω της παν-
δημίας όπως η πρόσβαση στην υγεία και η απώλεια θέσεων εργασίας από τις 
γυναίκες. Η Ελλάδα σημειώνει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (52,6) σε 
αντίθεση με τη Σουηδία που έχει την υψηλότερη επίδοση (83,9). Παρακολουθήστε 
ξανά εδώ τη συζήτηση που διοργάνωσε το Γραφείο του ΕΚ με τις Ελληνίδες ευρω-
βουλευτές, και παρεμβάσεις παλαιότερων, για τα κεκτημένα και τις ανισότητες που 
παραμένουν τα 40 χρόνια της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ, καθώς και την 
υποεκπροσώπηση σε θέση ευθύνης.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Δεύτερη ολομέλεια 
με φουλ τις μηχανές!
Ολοκληρώθηκε η δεύτερη Ολομέλεια για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, 
όπου 80 εκπρόσωποι των Ομάδων Πολιτών συζήτησαν τις προτάσεις που συγκε-
ντρώθηκαν, τις 20 δημοφιλέστερες ιδέες της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για την Νεο-
λαία (ΕΥΕ) και τις έως τώρα συνεισφορές από την ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκε-
ψης. «Ο ενθουσιασμός στις ομάδες πολιτών είναι μεγάλος, οι προσδοκίες είναι 
υψηλές, η διαδικασία που ακολουθούμε αποδίδει καρπούς. Επόμενο βήμα είναι η 
ολομέλεια να βρει απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν, να διαμορφώσει ένα 
κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και να θέσει συγκεκριμένους στόχους 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση», 
ανέφερε ο Guy Verhofstadt, συμπρόεδρος της Διάσκεψης. Προλαβαίνετε ακόμα να 
καταθέσετε και εσείς τις προτάσεις σας στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
μέχρι την παρουσίαση τους στην επόμενη Ολομέλεια, 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Δείτε περισσότερα εδώ

Γεμάτη ατζέντα έχουν οι ευρωβουλευτές για την επόμενη ολομέλεια στις Βρυξέλλες, 
10 και 11 Νοεμβρίου και αντίστοιχη προετοιμασία για την ενίσχυση της ελευθερίας και 
της πολυφωνίας των ΜΜΕ για την αντιμετώπιση των «στρατηγικών μηνύσεων κατά 
της δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs)», την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ανάκαμ-
ψη από την πανδημία, τα συμπεράσματα της Συνόδου του πρόσφατου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (21 και 22 Οκτωβρίου). Παράλληλα, το ΕΚ θα ψηφίσει σχετικά με τον Οργα-
νισμό της ΕΕ για το Άσυλο, τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα υγείας και την de 
facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία. 

Άσυλο, ΜΜΕ, φοροδιαφυγή και πανδημία: προετοιμασίες
για την επόμενη ολομέλεια του ΕΚ

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης:
Διαδικτυακός Νοέμβριος για τις
Ομάδες Πολιτών
Ο δεύτερος γύρος συνεδριάσεων για τις Ομάδες 
Πολιτών ξεκινά, αυτή τη φορά με διαδικτυακές 
συνεδριάσεις. Η πρώτη Ομάδα θα συνεχίσει να εργά-
ζεται πάνω σε προτάσεις για την οικονομία και τον 

χώρο εργασίας.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιπτώσεις της πανδημίας, τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση των νέων. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τι 
συζητήσαν οι πολίτες για την οικονομία, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την 
υγεία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και για την εξωτερική πολιτική. Παρασκευή 
5 έως Κυριακή 7 Νοεμβρίου

Κυριακή 31 Οκτωβρίου: Τα ρολόγια
μας πίσω για τελευταία (;) φορά
Αυτή την Κυριακή επανερχόμαστε στη χειμερινή ώρα, 
θα είναι όμως η τελευταία φορά; Η αλλαγή της ώρας 
δύο φορές το χρόνο, την τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου και την τελευταία Κυριακή του Μαρτί-
ου, έχει ψηφιστεί από το 1980 για να εναρμονιστεί η 

ώρα με βάση τις αλλαγές των εποχών, ωστόσο οι ευρωβουλευτές από το 2018 
έχουν ζητήσει την αναθεώρηση αλλαγής της θερινής ώρας λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μοναδικές 
χώρες που η πλειοψηφία τους επιθυμεί να σταματήσει αυτή η αλλαγή. Τον Μάρτιο 
του 2019 ολομέλεια του ΕΚ υπερψήφισε την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της 
ώρας με συντριπτική πλειοψηφία (410 ψήφους υπέρ και 192 κατά), ωστόσο δεν έχει 
ακόμα νομική ισχύ, καθώς απομένει τα κράτη μέλη να λάβουν την τελική απόφαση. 
Η αλλαγή αυτή μπορεί να αναβληθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι παρεμποδίζει τη λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς.

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν 
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ως προς τη 
χαλάρωση των κανόνων για τη χρήση 
εμπορικών οχημάτων χωρίς οδηγούς 
ανοίγοντας το δρόμο για την ενοικίαση 
φορτηγών μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους 
από άλλες χώρες της ΕΕ. Η συμφωνία 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων 
της Ευρώπης για το κλίμα, καθώς τα 
οχήματα είναι νεότερα, ασφαλέστερα 
και λιγότερο ρυπογόνα. «Αυτή η 
συμφωνία επιτρέπει στις εταιρείες να 
προσλαμβάνουν επιπλέον φορτηγά 
ευκολότερα, αντί να τα αγοράζουν, για 
να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες. 
Έτσι, οι εταιρείες έχουν περισσότερες 
επιλογές και την ευκαιρία να 
κατανείμουν τους πόρους με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, οδηγώντας 
σε περιβαλλοντικά οφέλη και οδική 
ασφάλεια», ανέφερε η Cláudia Montei-
ro de Aguiar, εισηγήτρια της επιτροπής.

Αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς: 
Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία; Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ 

να αναλάβει ενεργή δράση στον τομέα 
του αθλητισμού και να προωθήσει ένα 
δίκαιο σύστημα βασισμένο στις αξίες 
της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης. 
Η επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 
προτείνει τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής 
αθλητικής κουλτούρας, βασισμένης 
στην αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και 
τον ανοιχτό ανταγωνισμό, καθώς και 
τη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού από τις αθλητικές 
ομοσπονδίες. Ο εισηγητής της έκθεσης 
Tomasz Frankowski ανέφερε: 
«Χρειαζόμαστε περισσότερη 
συμμετοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
στον αθλητισμό και περισσότερη 
χρηματοδότησή του. Ο αθλητισμός 
είναι δικαίωμα όλων. Αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να υποστηρίζεται πάντα 
και από όλα τα ευρωπαϊκά αθλήματα». 
Η έκθεση θα έρθει στην ολομέλεια προς 
ψήφιση στη σύνοδο της 22-25 
Νοεμβρίου.

Αθλητισμός με βάση τις 
ευρωπαϊκές αξίες 

Μετανάστευση: 
Προσέλκυση ταλέντων και 
επιχειρηματιών
Με νομοθετική πρωτοβουλία του, το 
Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή νέους κανόνες για την 
προσέλκυση νόμιμων μεταναστών για 
εργασία στην ΕΕ ώστε να 
αντιμετωπιστεί το δημογραφικό 
πρόβλημα, να διασφαλιστούν 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να 
τερματιστεί η εκμετάλλευση. Οι 
ευρωβουλευτές προτείνουν τη 
δημιουργία πλατφόρμας που θα 
αντιστοιχεί τα προφίλ των 
υποψηφίων με τις ανάγκες των 
εργοδοτών που εδρεύουν στην ΕΕ, 
ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού στα 
κράτη μέλη. Η εισηγήτρια της επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, Abir Al-
Sahlani ανέφερε: «Μια ισχυρή και 
ανταγωνιστική Ευρώπη χρειάζεται 
μετανάστευση εργατικού δυναμικού 
για να αντιμετωπίσει σωστά τις 
δημογραφικές και οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση. Χρειάζεται να διευκολύνουμε τη 
μετανάστευση εργατών στην Ευρώπη 
και να οργανώσουμε καλύτερα το 
σύστημα».

LIBE: Επίσκεψη σε Αθήνα και Σάμο για την επιτόπου 
αξιολόγηση της κατάστασης, 2-4 Νοεμβρίου
Αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων θα επισκεφτεί την Ελλάδα και θα συναντήσει μέλη της κυβέρνησης, 
εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών, εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ, για να αξιολογει την τρέχουσα κατάσταση του 
μεταναστευτικού ζητήματος και του ασύλου στην Ελλάδα. Παράλληλα, τα μέλη της 
επιτροπής θα επισκεφθούν Κέντρα Υποδοχής και Δομές Φιλοξενίας σε Αθήνα και 
Σάμο για να διαπιστώσουν πώς εφαρμόζονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές 
πολιτικές για την προστασία, υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών και 
προσφύγων. Τρίτη 2 έως 4 Νοεμβρίου

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Ρόδη Κράτσα - 
Τσαγκαροπούλου
Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», η πρώην 
ευρωβουλευτής και περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπού-
λου, μιλάει για τη μακρά θητεία της στο ΕΚ (1999, 2004, 2009) και το πώς η Ελλάδα 
ωφελήθηκε από την πορεία της στην ΕΕ. «Οι Βρυξέλλες έχουν πολλές ανθρώπι-
νες στιγμές, παρόλο που είναι από έξω ένα γυάλινο κτίριο, με ανθρώπους που τρέχουν 
γρήγορα, και προέρχονται από διάφορα κράτη του κόσμου». Μπορείτε να παρακο-
λουθήσετε όλα τα επεισόδια της σειράς εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας 
στο YouTube και στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Instagram, Twitter).

Αναμόρφωση ΕΟΦ: Τέλος 
στις ελλείψεις φαρμάκων 
και ιατρικών προϊόντων 
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το 
Συμβούλιο να αναδιαμορφώσουν τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) για την καλύτερη διαχείριση 
ελλείψεων σε φάρμακα ή ιατρικών 
προϊόντων. Το ΕΚ προτείνει τη 
δημιουργία δυο «ομάδων διαχείρισης 
σε περιπτώσεις ελλείψεων», ώστε να 
υπάρχει ένα πλάνο δράσης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία ενώ θα συνεργάζονται 
στενά με ειδικούς για την παροχή 
συμβουλών. «Με αυτήν τη συμφωνία, 
το Κοινοβούλιο καθιστά τόσο τον 
Οργανισμό όσο και όλους τους φορείς 
στην αλυσίδα εφοδιασμού πιο 
διαφανείς, εμπλέκοντάς τους 
περισσότερο στη διαδικασία και 
ενθαρρύνοντας τις συνέργειες 
μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ. Με τη 
νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
παρακολούθησης των ελλείψεων, 
παρέχουμε στον Οργανισμό ένα βασικό 
εργαλείο για την παρακολούθηση της 
προσφοράς φαρμάκων και την 
πρόληψη των ελλείψεων. Εν ολίγοις, 
περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη 
συμμετοχή, περισσότερος 
συντονισμός, πιο αποτελεσματική 
παρακολούθηση και περισσότερη 
πρόληψη», ανέφερε ο Nicolás González 
Casares, εισηγητής της επιτροπής ENVI.

Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας ενέκρινε έκθεση για την 
ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και 
την ισχυρότερη προστασία των πολιτών 
μέσα από κανόνες για την αντιμετώπιση 
διαδικτυακών απειλών. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν τα αυστηρά μέτρα 
εποπτείας και κυρώσεων ενώ 
επιχειρήσεις και τομείς όπως οι 
μεταφορές, η ενέργεια και οι 
τράπεζες θα προστατευθούν από ένα 
ισχυρό σύστημα ασφαλείας. Ο 
ευρωβουλευτής Bart Groothuis δήλωσε 
«Πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο της ΕΕ και να 
δημιουργήσουμε τα εργαλεία για να 
χειριζόμαστε μαζί περιστατικά στον 
κυβερνοχώρο. Δεν μπορούμε να 
εμποδίσουμε την εκδήλωση όλων των 
εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, αλλά 
μπορούμε να προστατευτούμε 
καλύτερα από πριν και καλύτερα από 
άλλους. Αυτή η νέα νομοθεσία καθιστά 
την ΕΕ ένα ασφαλές μέρος για 
εργασία και επιχειρηματική 
δραστηριότητα».

Κυβερνοασφάλεια: 
Ισχυρότεροι κανόνες, 
καλύτερη προστασία στο 
διαδίκτυο
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