
5 Νοεμβρίου 2021

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 
Τον Απρίλιο του 2003, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος εκλέγεται 
δεύτερος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, διαδεχόμενος τον Φινλανδό 
Jacob Soederman. Οι θητείες του θα διαρκέσουν μέχρι το 2013, 
όταν θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ιρλανδή Emily O΄Reilly, την 
πρώτη γυναίκα Διαμεσολαβήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Εγκλήματα κατά των 
δημοσιογράφων: Τι κάνει η ΕΕ;
Τη διεθνή ημέρα για τον Τερματισμό της 
Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά 
των Δημοσιογράφων, 2 Νοεμβρίου, 
τίμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
την πρόταση νέων μέτρων για την 
ενίσχυση της ελευθερίας των ΜΜΕ 
και του πλουραλισμού στην ΕΕ. Τα 
μέτρα αυτά αναμένεται να ψηφισθούν 
στην ολομέλεια της επόμενης 
εβδομάδας (Πέμπτη 11 Νοεμβρίου) και 
στόχο έχουν την αντιμετώπιση των 
«στρατηγικών μηνύσεων κατά της 
δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs)» 
προς δημοσιογράφους, ΜΚΟ και την 
κοινωνία των πολιτών. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν αυξηθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο οι επιθέσεις, οι φυλακίσεις 
και οι δολοφονίες δημοσιογράφων. 
Επιπλέον, έρευνα της UNESCO 
αποκαλύπτει ότι 73% των 
δημοσιογράφων γυναικείου φύλου 
έχουν δεχτεί απειλές και επιθέσεις 
διαδικτυακά με στόχο την 
αποθάρρυνση συμμετοχής τους στο 
δημόσιο διάλογο. Άλλωστε για την 
προστασία της ελευθερίας του Τύπου 
και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αντιπροσωπεία της 
επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και 
της επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού βρέθηκε τον 
προηγούμενο μήνα στη Σλοβενία. Τον 
Οκτώβριο μέλη της επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών επισκέφτηκαν 
και την Ουγγαρία όπου μεταξύ άλλων 
συζήτησαν με μέλη της κυβέρνησης 
και της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφους και ΜΚΟ για τη 
δικαστική ανεξαρτησία, την 
ελευθερία των ΜΜΕ και τα κοινωνικά 
δικαιώματα.  

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Η Ελλάδα για… το μέλλον της Ευρώπης
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργάνωσε συζήτηση 
με θέμα τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με τον Αντιπρόεδρο του ΕΚ Δημή-
τρη Παπαδημούλη και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, Δημήτρη Καιρίδη. Τη συζήτηση 
συντόνισε η δημοσιογράφος Αλεξία Κουλούρη. Το Γραφείο μας ταξίδεψε και στην 
Τρίπολη, για μια συζήτηση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, επ’ευκαιρία 
των εγκαινίων του «Europe Direct Πελοπόννησος». Συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής 
Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τα 
Ευρωπαϊκά Θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο επικεφαλής του Γραφείου του 
ΕΚ στην Ελλάδα Κων-σταντίνος Τσουτσοπλίδης. Στόχος των εκδηλώσεων 
παραμένει η ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών για να συμμετέχουν 
στη διαβούλευση. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Δεν είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να τα πάει 
καλύτερα, είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πάει καλύτερα» 
Αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE), στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της επιτροπής Juan Fernando López Aguilar, 
επισκέφθηκε την Ελλάδα για να αξιολογήσει τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών 
και αιτούντων άσυλο σε Κέντρα Υποδοχής και Δομές Φιλοξενίας στη Σάμο και την 
Αθήνα. Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με μετανάστες και αιτούντες άσυλο, μέλη 
της κυβέρνησης, εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών αρχών, ευρωπαϊκών 
οργάνων, διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ. Επίσης, επισκέφθηκαν το προαναχωρη-
σιακό κέντρο στην Πέτρου Ράλλη και το κέντρο υποδοχής στη Μαλακάσα, το 
πολύ-λειτουργικό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Σάμο και το επιχειρη-
σιακό κέντρο του Λιμενικού Σώματος. «Η αντιπροσωπεία μας αποτελείται από 
δημοκρατικά εκλεγμένους ευρωβουλευτές, που εκπροσωπούν όχι μόνο 450 εκα-
τομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πολυφωνία αξιών. Όλα τα 
κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, πρέπει να σέβονται τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα αυτά γίνονται πλήρως σεβαστά, σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Juan Fernando López Aguilar στην 
κοινή συνέντευξη τύπου με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μητα-
ράκη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη εδώ. 

COP26: Το ΕΚ στη Γλασκόβη – Μάθετε τα πάντα στο 
δημοσιογραφικό σεμινάριο της Δευτέρας 
Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, μεταξύ της οποίας ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκ-
καλης, θα βρεθεί στη Γλασκόβη για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή 
(COP26) και θα ζητήσει ανάληψη άμεσης δράσης για το κλίμα, δέσμευση όλων των 
G20 χωρών για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και χρηματοδότηση με 100 δις 
δολάρια ετησίως για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. «Δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια να αποτύχει η COP26. Τα κράτη της ΕΕ και της G20 πρέπει να πρωτοστατήσουν. 
Εάν είμαστε σοβαροί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τότε οι φιλοδοξίες 
πρέπει να γίνουν σαφείς και εφικτές πολιτικές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚ David 
Sassoli. Όλες οι θέσεις και οι στόχοι του ΕΚ θα παρουσιαστούν στους δημοσιογράφους 
από ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιβάλλοντος σε διαδικτυακό σεμινάριο τη Δευ-
τέρα. Δευτέρα 8 έως Σάββατο 13 Νοεμβρίου

Δείτε περισσότερα εδώ

H Frances Haugen του Facebook στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δημόσια ακρόαση με τη Frances Haugen, μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, πρώην 
εργαζόμενη στο Facebook, διοργανώνει η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασί-
ας των Καταναλωτών, σε συνεργασία με την επιτροπή Βιομηχανίας, Νομικών Θεμάτων 
και Πολιτικών Ελευθεριών και με τις ειδικές επιτροπές για την Παραπληροφόρηση και 
την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πως οι ψηφιακοί κανόνες 
της ΕΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν την ασυδοσία των τεχνολογικών κολοσσών. 
Μετά την ακρόαση, η Frances Haugen και η εισηγήτρια του ΕΚ για τις ψηφιακές υπηρε-
σίες Christel Schaldemose θα κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Παρακο-
λουθήστε ζωντανά εδώ. Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, 17:45

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της Ολομέλειας

ΕΚ: Είσοδος μόνο με το Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19
Η είσοδος στο ΕΚ γίνεται πλέον μόνο με την επίδειξη 
του ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ για τον COVID. 
Όλοι οι επισκέπτες και εργαζόμενοι υποχρεούνται να 
φέρουν αποδεικτικό ότι είτε είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι, είτε ότι έχουν νοσήσει από κορωνοϊό, είτε 

ότι έχουν υποβληθεί σε PCR test εντός 48 ωρών με αρνητικό αποτέλεσμα. Η από-
φαση σκοπό έχει να επιστρέψουν στις φυσικές συναντήσεις οι ευρωβουλευτές, 
καθώς και οι εργαζόμενοι και οι δημοσιογράφοι για την άσκηση των καθηκόντων 
τους με ασφάλεια.

Η απονομή του Βραβείο Ευρωπαίου
Πολίτη ζωντανά από τις Βρυξέλλες
αυτή την Τρίτη
Η τελετή απονομής για το Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη, 2020 και 2021, θα πραγματοποιηθεί την  
Τρίτη 9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Το βραβείο 
απονέμεται κάθε χρόνο σε πολίτες, ομάδες, σωμα-

τεία και οργανισμούς που με τις δράσεις τους προάγουν τις αξίες και τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα της ΕΕ, τη διασυνοριακή συνεργασία, την κατανόηση και ενσωμά-
τωση των πολιτών της ΕΕ. Ομιλία θα εκφέρει η Μαριάννα Μόσχου, Α' Αντιπρόεδρος  
της ΕΛΕΠΑΠ (Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες), η οποία 
τιμήθηκε με το βραβείο για το 2021 για την Ελλάδα. Τρίτη 9 Νοεμβρίου, 17:00-19:40

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης –
Ομάδες Πολιτών: ξεκινούν οι
διαδικτυακές συναντήσεις
Αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 με 7 Νοεμβρίου, ξεκινούν 
οι διαδικτυακές συναντήσεις τον ομάδων πολιτών, 
ώστε να δοθεί συνέχεια στις συζητήσεις για τη δια-
μόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ. Η πρώτη Ομάδα 

Πολιτών επικεντρώνεται στην ενίσχυση της οικονομίας, την κοινωνική δικαιοσύνη, 
την εργασία, την εκπαίδευση, τους νέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Νίκος Χρυσόγελος
Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ο πρώην 
ευρωβουλευτής, Νίκος Χρυσόγελος, μιλάει για τη θητεία του στο ΕΚ (2012-2014) και 
τις ξεχωριστές στιγμές που χαράχτηκαν στην μνήμη του, ενώ αξιολογεί την 
κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και η Ευρώπη τα επόμενα 
40 χρόνια. «Έχουμε μπροστά μας έναν μεγάλο μετασχηματισμό και μια μεγάλη πρό-
κληση που πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινωνική δικαιοσύνη, με δημοκρατία, με 
συμμετοχή και με συνεργασία μεταξύ των χωρών». 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).

Οι ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν για την ενίσχυση της διαφάνειας των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσα από τη δημοσιοποίηση των φόρων που πληρώνουν 
σε κάθε χώρα της ΕΕ προς όφελος του δημοσίου. Συζήτηση: Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

ΕΕ: Ενίσχυση της διαφάνειας στις φορολογικές συναλλαγές 

Το ΕΚ ρωτά και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel καλείται 
να απαντήσει για την ετοιμότητα της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία, 
για το κράτος δικαίου στην Πολωνία, τις τιμές της ενέργειας και το εμπόριο. Τετάρ-
τη 10 Νοεμβρίου

Τι θα ρωτήσουν οι ευρωβουλευτές τον Charles Michel
για την πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;

Οι ευρωβουλευτές τοποθετούνται και ψηφίζουν σχετικά με την απαγόρευση των 
αμβλώσεων στην Πολωνία μετά και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της χώρας να περιορίσει τη νόμιμη άμβλωση μόνο σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομι-
ξίας ή θεμάτων υγείας. Ψηφοφορία: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

Πολωνία: Ένας χρόνος μετά την de facto απαγόρευση των
αμβλώσεων 

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi, θα παρευρεθεί 
στην ολομέλεια για να συζητήσει με μέλη των πολιτικών ομάδων, κατά την έναρξη 
της συνόδου.

Στο επίκεντρο πάντα το μεταναστευτικό 

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των «στρατη-
γικών μηνύσεων κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs)» προς δημοσιογρά-
φους, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών. Τα μέτρα στόχο έχουν την ενίσχυση της 
ελευθερίας των ΜΜΕ και του πλουραλισμού στην ΕΕ. Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

ΕΚ: Μέτρα για την ενίσχυση της ελευθερίας και την
πολυφωνίας των ΜΜΕ

Οι ευρωβουλευτές στην 
Ευρώπη και τον κόσμο
Γεμάτη εβδομάδα για τους 
ευρωβουλευτές καθώς 
αντιπροσωπείες επιτροπών του ΕΚ 
επισκέφθηκαν περιοχές σε όλο τον 
κόσμο για να αξιολογήσουν σειρά 
θεμάτων και βασιζόμενοι πάντα στις 
ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και 
αρχές. Η επιτροπή Απασχόλησης 
βρέθηκε στη Σλοβακία για να 
αξιολογήσει τον βαθμό ένταξης και 
ενσωμάτωσης των μειονοτικών 
ομάδων. Η επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων ταξίδεψε στην Ισλανδία, 
πρωτοπόρο στην ισότιμη αμοιβή 
ανδρών και γυναικών. Ευρωβουλευτές 
της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και 
της υποεπιτροπής Ασφάλειας και 
Άμυνας επισκέφτηκαν τις ΗΠΑ για 
συζητήσεις με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης για τις κοινές παγκόσμιες 
εμπορικές προκλήσεις και του ΟΗΕ για 
την κατάσταση Αφγανιστάν, Ρωσία 
και Αφρική. Η επιτροπή Αναφορών 
επισκέφθηκε την Ισπανία για τη 
διερεύνηση ανεξιχνίαστων φόνων από 
την ΕΤΑ, ενώ η επιτροπή Γεωργίας 
ταξίδεψε στην Ιταλία για αξιολόγηση 
των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Στη Ρουάντα, 
βρέθηκε η επιτροπή Ανάπτυξης 
εξετάζοντας τον αντίκτυπο της 
πανδημίας στη χώρα ενώ η επιτροπή  
για τις Σχέσεις με την Νότια Ασία 
επισκέφθηκε το Πακιστάν 
διερευνώντας τρόπους διευκόλυνσης 
της μετεγκατάστασης ευάλωτων 
Αφγανών, καθώς και της διεύρυνσης 
της εμπορικής συνεργασίας με την ΕΕ. 
Τέλος, ευρωβουλευτές της Ειδικής 
επιτροπής για την Παραπληροφόρηση, 
μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κύρτσος, 
συμμετείχαν στην πρώτη επίσημη 
επίσκεψη του ΕΚ στην Ταιβάν.

Πράσινο φως για τη δημιουργία
Οργανισμού Ασύλου της ΕΕ
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τη 
δημιουργία Οργανισμού Ασύλου της ΕΕ (νυν 
Ευρωπα-ϊκή Υπηρεσία  Υποστήριξης για το Άσυλο) με 
στόχο την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών. Ψηφοφορία: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα: Για μια
πιο δημοκρατική Ευρώπη
Το ΕΚ συζητά και προτείνει μέτρα με σκοπό την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας με περιορι-
σμό της γραφειοκρατίας, αύξηση της διαφάνειας 
των δωρεών και παρακράτηση κεφαλαίων από 
κόμματα που δεν συμμορφώνονται με τις αξίες 
της ΕΕ. Συζήτηση και Ψηφοφορία: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

5o EU Jobs and Mobility Roadshow 2021
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα υποστηρίζει και φέτος το 
5ο EU Jobs and Mobility Roadshow 2021 που διοργανώνεται 10 έως 12 Νοεμβρίου. 
Χαιρετισμό θα απευθύνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στις 14:00, ο επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Μπορείτε να παρακο-
λουθήσετε διαδικτυακά εργαστήρια για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, τον Ψηφι-
ακό Μετασχηματισμό, τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, τα Soft Skills, την εύρεση 
εργασίας και τη σύνταξη του βιογραφικού σας. Παρακολουθήστε το 
#EURoadshow ζωντανά εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=g6JMDxw1SEY
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