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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Η Ελλάδα φιλοξενεί την εναρκτήρια συνεδρίαση της 
Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης τον Μάρτιο του 
2004 στη Βουλιαγμένη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων του 
διημέρου η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωμεσογειακής σχέσης, η 
στοχευμένη συνεργασία κατά της τρομοκρατίας και η επικείμενη 
διεύρυνση της Ένωσης. 

Contact Us

Επικεφαλής

Κωνσταντίνος 
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6973 699 886
constantinos.tsoutsoplides
@europarl.europa.eu 

Press officer

Άννα
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3271 011
Κιν: +30 6951 786 752
anna.efstathiou
@europarl.europa.eu 

Press officer

Ελβίρα
ΦΟΡΤΕ

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Tηλ.: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6983 109 980
elvira.forte
@europarl.europa.eu 

www.europarl.gr
www.europarl.europa.eu

Highlight

την εβδομάδα που πέρασε
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EP
ΕΚ: «Δραματική η κατάσταση  
στα σύνορα Πολωνίας - 
Λευκορωσίας»
Οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση 
λήψη μέτρων για την ανθρωπιστική και 
πολιτική κρίση που μαίνεται στα σύνορα 
Πολωνίας-Λευκορωσίας καθώς και την 
απάνθρωπη εργαλειοποίηση των 
μεταναστών από το καθεστώς της 
Λευκορωσίας. Σε συζήτηση με τον 
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ, Josep Borrell, οι 
ευρωβουλευτές εξέφρασαν την 
ανησυχία τους για τους μετανάστες 
και κάλεσαν τις πολωνικές αρχές να 
ανοίξουν τα σύνορα τους και να 
δεχθούν τη βοήθεια από οργανισμούς 
της ΕΕ για τη διαχείριση της 
ανθρωπιστικής κρίσης.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
5o EU Jobs and Mobility Roadshow 2021
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στήριξε και φέτος το
5ο EU Jobs and Mobility Roadshow 2021, που διοργάνωσε το Δίκτυο των Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT στην Ελλάδα με θέματα από το 
Green Deal και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μέχρι τη Νεανική Επιχειρηματικό-
τητα, τα Soft Skills και τη σύνταξη ενός καλού CV. Χαιρετισμό απηύθυνε ο επικεφα-
λής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Παρακολου-
θήστε όλα τα ενδιαφέροντα του Roadshow εδώ.

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη: Με τη συμμετοχή της ΕΛΕΠΑΠ η 
τελετή απονομής για 2020 και 2021
Σε μια ξεχωριστή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε 
η απονομή του «Βραβείου  Ευρωπαίου Πολίτη» στους νικητές για το 2020 και το 
2021. Για την Ελλάδα, το βραβείο απονεμήθηκε στη ΜΚΟ «Συμβίωση» για το 2020 και 
στην Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΛΕΠΑΠ) για το 
2021, επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που προωθούν την αλληλεγγύη, την ευρωπαϊ-
κή συνεργασία και τις κοινές αξίες της Ένωσης. «Κάθε νικητής αποτελεί απόδειξη 
ότι οι αληθινοί ήρωες μπορούν να είναι καθημερινοί άνθρωποι που νοιάζονται 
αρκετά ώστε να κάνουν κάτι το αξιοσημείωτο», ανέφερε η Dita Charanzová, επικε-
φαλής της επιτροπής επιλογής του βραβείου. Στην τελετή συμμετείχε η Μαριάννα 
Μόσχου, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα για το βραβείο και 
πώς μπορείτε και εσείς να αναδείξετε τον επόμενο νικητή! 

Πράσινο φως για ενίσχυση 
της εταιρικής φορολογικής 
διαφάνειας

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Γιώργος Ρωμαίος
Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ο πρώην 
ευρωβουλευτής, Γιώργος Ρωμαίος, μιλάει για τη θητεία του στο ΕΚ (1984-1993), το 
πνεύμα ομοψυχίας μεταξύ των ευρωβουλευτών, κάνοντας ειδική αναφορά στη 
σημασία της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Υπήρχε από όλους 
μια ομοιογένεια στις σκέψεις, στα ενδιαφέροντα. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετι-
κό», δηλώνει χαρακτηριστικά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια της 
σειράς εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας στο YouTube και στους λογαρια-
σμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter).

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) μελετά 
σχέδιο έκθεσης για την υιοθέτηση κανόνων με σκοπό τον περιορισμό παροχής 
δικαιώματος ιθαγένειας ή διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών με αντάλλαγμα 
επενδύσεις, υπηρεσία που προσφέρουν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο 
έχει ζητήσει επανειλημμένα πιο αυστηρούς κανόνες χωρίς κενά τα οποία εκμεταλλεύο-
νται εγκληματίες και φοροφυγάδες. Πέμπτη 18 Νοεμβρίου

LIBE: Έρχονται αυστηροί κανόνες για χρυσά
διαβατήρια και βίζες

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων αξιολογεί 
την κατάσταση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε Ουγγα-
ρία, Σλοβενία, Βουλγαρία και Σλοβακία, έπειτα από τις πρόσφατες επισκέψεις της 
σε αυτά τα κράτη μέλη. Πέμπτη 18 Νοεμβρίου

Ποια η κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία,
Σλοβενία, Βουλγαρία και Σλοβακία;

Οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται για την επόμενη σύνοδο της ολομέλειας, στις 
22-25 Νοεμβρίου, με πληθώρα θεμάτων: μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής,
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων αλλά και ο ρόλος της ΕΕ στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας με την ενίσχυση των εμβολιασμών ανά τον κόσμο.
Ακόμα, αναμένεται να συζητηθούν τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ τον
Οκτώβριο, ο προϋπολογισμός για το 2022, νομοθετική πρωτοβουλία του ΕΚ για την
υιοθέτηση νέων κανόνων στην ΕΕ με σκοπό την νόμιμη μετανάστευση εργατικού
δυναμικού και η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ESSN).

Επόμενη ολομέλεια Νοεμβρίου: κοινή γεωργική πολιτική,
ισότητα των φύλων, πανδημία και προϋπολογισμός 2022

Για όλες τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, παρακολουθήστε ζωντανά την 
καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου λίγο πριν από την επικείμενη σύνοδο της ολομέλειας 
από τους εκπροσώπους Τύπου του ΕΚ και των πολιτικών ομάδων. Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Ενημέρωση για τους δημοσιογράφους

Οι ευρωβουλευτές απαιτούν τη 
δημοσίευση των φόρων που πληρώνουν 
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε 
κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Με τον τρόπο 
αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα 
υποχρεούνται σε μεγαλύτερη 
διαφάνεια και θα λογοδοτούν μέσα 
από λεπτομερείς αναφορές. Η 
συνεισηγήτρια της έκθεσης Evelyn 
Regner  ανέφερε «Για πάρα πολύ καιρό, 
οι εταιρείες επέβαλαν τους δικούς 
τους κανόνες. Χάρη στη διαφάνεια που 
παρέχει η δημόσια υποβολή εκθέσεων 
ανά χώρα, θα είμαστε σε θέση να 
ρίξουμε φως σε αυτή την αδιαφανή 
εταιρική ζούγκλα».

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Frances Haugen στο ΕΚ: 
«Ενισχύστε τον νόμο για τις 
Ψηφιακές Υπηρεσίες»
Η μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 
από το  Facebook Frances Haugen 
ζήτησε από τους ευρωβουλευτές να 
αναλάβουν άμεση δράση για ενίσχυση 
των ψηφιακών κανόνων. Η νομοθεσία 
για την ενιαία αγορά ψηφιακών 
υπηρεσιών (Digital Services Act) της ΕΕ 
μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρότυπο 
στη διαφάνεια και πηγή έμπνευσης για 
άλλες χώρες ώστε να ακολουθήσουν 
κανόνες για την προστασία της 
δημοκρατίας στο ψηφιακό κόσμο. Οι 
ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους για το πώς οι 
ψηφιακές πλατφόρμες παραβιάζουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα θέτοντας 
το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
μαγνητοσκοπημένη την ακρόαση εδώ.

Τέλος στα όπλα μαζικής 
καταστροφής!
Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
ζητά ανάληψη δράσης για την εξάλειψη 
των όπλων μαζικής καταστροφής και τη 
δημιουργία συνθηκών για έναν κόσμο 
χωρίς πυρηνικά όπλα. Στην έκθεσή τους 
οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ανησυχίες 
λόγω της ανάπτυξης νέων οπλικών 
συστημάτων βασιζόμενων στην τεχνητή 
νοημοσύνη, στους υπερηχητικούς 
πυραύλους και τις τεχνολογίες drone. 
Δίνουν δε ιδιαίτερη έμφαση σε σχετικές 
εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και 
την Κίνα. «Μια σταθερή και 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ελέγχου 
των εξοπλισμών και αφοπλισμού που 
βασίζεται σε δεσμευτικές συνθήκες και 
ενισχύεται από έναν αξιόπιστο και 
διαφανή μηχανισμό επαλήθευσης 
είναι το κλειδί για τη διατήρηση της 
ειρήνης και της σταθερότητας στον 
κόσμο», ανέφερε ο εισηγητής της 
έκθεσης Sven Mikser.

Τι αλλαγές φέρνουν οι νέοι 
κανόνες για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα;
Σημαντικές αλλαγές έρχονται για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με την 
ενίσχυση της διαφάνειας σε 
περιπτώσεις δωρεών και παρακράτηση 
κεφαλαίων όταν τα κόμματα δε 
σέβονται τις αξίες της ΕΕ. Στόχος είναι η 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας και η ανάπτυξη μιας 
πραγματικά κοινής και 
εναρμονισμένης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο δημόσιας 
σφαίρας. «Η έκθεσή μας είναι 
εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς οι 
Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν στη 
μεγαλύτερη δημοκρατική διαδικασία 
που γνώρισε ποτέ αυτή η ήπειρος, τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Γιατί είναι αυτά ακριβώς τα πολιτικά 
κόμματα, τα οποία η έκθεσή μας 
επιδιώκει να ενισχύσει, και τα οποία θα 
αναλάβουν να πραγματοποιήσουν τις 
δημοκρατικές φιλοδοξίες των 
πολιτών, όπως αυτές εκφράζονται 
κατά τη διαδικασία της Διάσκεψης», 
ανέφερε ο Charles Goerens, 
συνεισηγητής της έκθεσης.

Αναδιοργάνωση της 
Υπηρεσίας Ασύλου της ΕΕ
Το ΕΚ ζητά τη δημιουργία νέας 
Υπηρεσίας Ασύλου στην ΕΕ, 
αναβαθμίζοντας την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO), με ενισχυμένες εξουσίες για 
την καλύτερη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών-μελών και εξυπηρέτηση 
των ατόμων που αιτούνται ασύλου. Η 
νέα υπηρεσία στοχεύει στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση και 
εποπτεία της κατάστασης στα κράτη 
μέλη καθώς και την διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. «Η σημερινή 
υιοθέτηση σηματοδοτεί μια ιστορική 
στιγμή για τη μεταρρύθμιση του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ασύλου με τη δημιουργία του πρώτου 
δομικού του στοιχείου. Ο νέος αυτός 
οργανισμός θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ και να παρέχει 
επαρκή υποστήριξη στα κράτη μέλη 
για να κάνουν τη διαφορά στο πεδίο», 
δήλωσε η εισηγήτρια Elena Yoncheva.

Πολωνία: Ναι στις αμβλώσεις, 
όχι στους θανάτους γυναικών 
Έναν χρόνο μετά την υιοθέτηση του 
περιοριστικού νόμου από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Πολωνίας για την απαγόρευση των 
αμβλώσεων, οι ευρωβουλευτές ζητούν 
την άρση του νόμου αυτού, ο οποίος 
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών. 
Οι γυναίκες πρέπει να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες 
υπηρεσίες αμβλώσεων καθώς, όπως 
έχουν τα πράγματα, απειλείται η υγεία 
και η ζωή τους. Η κατάσταση για τα 
δικαιώματα των γυναικών στη χώρα 
γίνεται όλο και χειρότερη με αύξηση 
της βίας και των φαινομένων 
εκφοβισμού για τη δημόσια έκφραση 
των απόψεών τους.

SLAPPs: Κανόνες ενίσχυσης 
της πολυφωνίας 
Οι ευρωβουλευτές με έκθεση τους 
απαιτούν τη λήψη νέων κανόνων για την 
αντιμετώπιση των «στρατηγικών 
μηνύσεων κατά της δημόσιας συμμετοχής» 
(SLAPPs) που στόχο έχουν τον εκφοβισμό 
και τη φίμωση δημοσιογράφων, ΜΚΟ και 
πολιτών. Οι πρακτικές αυτές βλάπτουν την 
ανεξαρτησία των ΜΜΕ, την ελεύθερη 
δημοσιογραφία και την κοινωνία των 
πολιτών συνολικά. Το ΕΚ καλεί την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για την 
προστασία των θυμάτων και τη 
δημιουργία νομικού πλαισίου. «Δεν 
μπορούμε να παραμείνουμε απλοί 
παρατηρητές όσο το κράτος δικαίου 
απειλείται ολοένα και περισσότερο και οι 
ελευθερίες της έκφρασης, της 
πληροφόρησης και του συνεταιρίζεσθαι 
υπονομεύονται», ανέφερε ο συνεισηγητής 
της έκθεσης Tiemo Wolken.

Ναι στην τεχνητή νοημοσύνη 
... υπό προϋποθέσεις
Η ειδική επιτροπή για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στη Ψηφιακή Εποχή 
υιοθέτησε έκθεση για τη θέσπιση 
προτύπων για την υπεύθυνη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να 
προστατεύονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πολλούς 
τομείς, όπως η αύξηση της 
παραγωγικότητας, η ενίσχυση της 
καινοτομίας και της ανάπτυξης και η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Όπως ανέφερε όμως ο εισηγητής της 
έκθεσης Axel Voss, «Η ΕΕ έχει την 
ευκαιρία να προωθήσει μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην 
τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένη στις 
ηθικές και δημοκρατικές μας αξίες».

Κατοχύρωση δίκαιων 
κατώτατων μισθών 
Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
υπερψήφισαν σχέδιο νόμου που 
εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο 
προστασίας των μισθών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, είτε με τη θέσπιση ενός νόμιμου 
κατώτατου μισθού, είτε δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να 
διαπραγματευτούν τους μισθούς τους. 
Έτσι, διασφαλίζονται αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης και ένα καλό 
βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους 
και τις οικογένειές τους. «Με τη 
σημερινή ψηφοφορία στην Επιτροπή 
Απασχόλησης, κάναμε ένα σημαντικό 
βήμα και περάσαμε από τα λόγια στην 
πράξη για αξιοπρεπή εργασία σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Η οδηγία αυτή αλλάζει 
τα δεδομένα στον αγώνα για μια 
ισχυρότερη Κοινωνική Ευρώπη», 
ανέφερε ο συνεισηγητής της έκθεσης 
Dennis Radtke.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες για
τη δημοκρατία και το περιβάλλον
Διαδικτυακά εκτυλίσσεται όλο τον Νοέμβριο ο δεύτερος γύρος συνεδριάσεων των 
Ομάδων Πολιτών, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Από 12 
έως 14 Νοεμβρίου συνεδριάζει η δεύτερη Ομάδα Πολιτών για θέματα δημοκρατίας, 
ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και ασφάλειας. Η τρίτη 
Ομάδα Πολιτών συνεδριάζει από τις 19 έως 21 Νοεμβρίου, με θέματα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας, την 
προώθηση της συνειδητής κατανάλωσης και τη δημιουργία μιας βιώσιμης 
κοινωνίας για όλους. Πάρτε κι εσείς μέρος στη διαδικασία μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας της Διάσκεψης.

Τι αλλάζει για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό Covid-19;
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων συζητά με την Επιτροπή για 
την εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid-19 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και για τις πρόσφατες 
αλλαγές σε χώρες όπως η Αυστρία και η Γαλλία 

σχετικά με την ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού, και τις επιπτώσεις των 
αλλαγών στην ελευθερία της μετακίνησης. Πέμπτη 18 Νοεμβρίου

Τι θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές 
με τη Christine Lagarde;
Η εβδομάδα για την επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής ξεκινά με τον τακτικό διάλογο 
με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Christine Lagarde, για τους 
αναθεωρημένους στόχους για τον πληθωρισμό 
και τη δραματική αύξηση του κόστους στέγασης. 
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκή ανάσα σωτηρίας για τα δάση
Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφά-
λειας συζητά με τον Επίτροπο Sinkevičius, υπεύθυνο 
για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, 
σχετικά με για την πρωτοπόρο νομοθεσία που πρότεινε 
το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο με στόχο τον τερματισμό 
της παγκόσμιας αποψίλωσης και υποβάθμισης των 
δασών. Πέμπτη 18 Νοεμβρίου
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