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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009 εκλέγονται 736 
ευρωβουλευτές. Ανάμεσά τους 22 Έλληνες, δύο λιγότεροι από το 
2004, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και την 
ανάγκη για αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση των πολιτών των 
27 κρατών μελών 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
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Το ΕΚ για μια διοίκηση χωρίς 
αποκλεισμούς
Οδικό χάρτη για μια προσέγγιση 
χωρίς αποκλεισμούς στη διοίκησή 
του ενέκρινε το Προεδρείο του ΕΚ, 
θέτοντας στόχο έως το 2024 μια 
διοίκηση που θα συμπεριλαμβάνει 
άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως 
σεξουαλικού προσανατολισμού, και θα 
προωθεί τη φυλετική και εθνική 
ποικιλομορφία μεταξύ του προσωπικού. 
Έμφαση δίνεται στην προώθηση της 
ψηφιακής και φυσικής 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, την ενίσχυση της 
θεματικής μάθησης σε θέματα 
LGBTQ+ στο προσωπικό και τα 
διευθυντικά στελέχη του ΕΚ, καθώς 
και την υποστήριξη όλων των τύπων 
οικογενειών. «Είμαι πολύ 
ευχαριστημένος που μπορέσαμε να 
εγκρίνουμε ομόφωνα έναν 
ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που 
αγωνίζεται για την ισότητα, 
διατηρώντας παράλληλα έναν 
παραγωγικό διάλογο με τις ομάδες 
διαφορετικότητας εντός του 
Κοινοβουλίου, προκειμένου να 
διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι 
νόμιμα και αποτελεσματικά. Αυτό 
αποτελεί άλλη μια ευκαιρία να 
εδραιώσουμε τη θέση μας ως 
κορυφαίο θεσμικό όργανο σε θέματα 
διαφορετικότητας», δήλωσε ο 
Αντιπρόεδρος του ΕΚ και 
Αντιπρόεδρος της Ομάδας Υψηλού 
Επιπέδου του ΕΚ για την Ισότητα των 
Φύλων και τη Διαφορετικότητα 
Δημήτρης Παπαδημούλης. Τον 
περασμένο Απρίλιο, η ηγεσία του ΕΚ 
υιοθέτησε επίσης ομόφωνα έναν οδικό 
χάρτη για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων στις πολιτικές διαδικασίες και 
τη διοίκηση του.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση 
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το 
Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα έντυπη έκδοση με 33 δημο-
σιογραφικές μαρτυρίες για το πως άλλαξε ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλή-
νων. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «1981-2021: Άλμα στο μέλλον | Πώς η ένταξη στην 
ΕΟΚ πυροδότησε μια δυναμική εκσυγχρονισμού». Από το Μουσείο της Ακρόπολης 
και την αναβάθμιση των λιμένων μέχρι το Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέ-
λος" και την Εγνατία Οδό που συνέδεσε το Ιόνιο με τη Θράκη, όλα τα σημαντικά έργα 
που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια φέρουν τη σφραγίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάτε να τα θυμηθούμε μέσα από το φωτογραφικό λεύκωμα του 
protagon.gr «40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ: μεγάλα έργα με ευρωπαϊκή υπογραφή». Από το 1981 
και το ιστορικό πλαίσιο της ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, και τις επόμενες δεκαε-
τίες των μεγάλων έργων που άλλαξαν την Ελλάδα, έως την ένταξη στο ευρώ και το 
σήμερα με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μαζί με τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη της Ένωσης, η Ευρώπη παραμένει ο κοινός μας τόπος, όπως τιτλοφορεί το άρθρο 
της στο athensvoice.gr η Αγγελική Μπιρμπίλη.

Φόρος τιμής στον Πρόεδρο Valéry Giscard d’Estaing

Τουρκία: Σεβασμό στις 
διεθνείς συμβάσεις και 
πολιτική βούληση ζητά το 
ΕΚ  

Η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Sassoli θα βρεθεί στο 
Παρίσι για συζητήσεις με υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό 
Castex με αντικείμενο την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου, την οποία η Γαλλία ανα-
λαμβάνει την 1η Ιανουαρίου του 2022. Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Το ΕΚ στη Γαλλία για την νέα Προεδρία του Συμβουλίου 

Η ειδική επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου θα υιοθετήσει τις τελικές συστά-
σεις για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τον καρκίνο, που θα συμπεριλαμβάνει 
την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην πρόληψη, τη θεραπεία και τα ποσοστά 
επιβίωσης, περισσότερη υποστήριξη σε έρευνα και καινοτομία, πιο προσιτές και προ-
σβάσιμες θεραπείες, ιδίως μέσω κοινής αξιολόγησης, καθώς και τη διαπραγμάτευση 
και αγορά φαρμάκων κατά του καρκίνου. Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Η ΕΕ για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Σε ψηφοφορία θα τεθεί στην επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), 
μεταξύ άλλων θεμάτων, ο ετήσιος απολογισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
για το 2021, με εισηγητή τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου

Ο απολογισμός της ΕΚΤ για το 2021 στην επιτροπή ECON 

Οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται εντατικά για την τελευταία σύνοδο της ολομέλει-
ας για το 2021, από 13 έως 16 Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητήσουν και να 
ψηφίσουν για τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές, ώστε να μπει ένα τέλος στις αθέμιτες 
πρακτικές των μεγάλων πλατφορμών. Οι ευρωβουλευτές θα προτείνουν επίσης 
μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των 
φύλων, τον αντίκτυπο των ελλείψεων στις αλυσίδες εφοδιασμού, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της 16ης-17ης Δεκεμβρίου, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση του Μηχανι-
σμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ομιλία θα απευθύνει στην ολομέλεια ο Πρόεδρος 
της Γκάνας, ενώ θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του Βραβείου Sakharov 2021 
στον Alexei Navalny. Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση για τους δημοσιογρά-
φους από εκπροσώπους Τύπου του ΕΚ και των πολιτικών ομάδων, για περισσότερες 
πληροφορίες. Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Ισότητα των φύλων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Νόμος για τις
Ψηφιακές Αγορές και Βραβείο Sakharov στην ολομέλεια
του Δεκεμβρίου

Ο μόνιμος εισηγητής του ΕΚ για την 
Τουρκία, Nacho Sánchez Amor, και ο 
πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΕΚ 
στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
ΕΕ-Τουρκίας, Sergey Lagodisnky, με 
κοινή τους δήλωση ζητούν από την 
Τουρκία να επιδείξει πολιτική βούληση 
και να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις. 
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από 
απόφαση της Επιτροπής Υπουργών 
να εφαρμόσει το άρθρο 46 
παράγραφος 4 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
λόγω της άρνησης της Τουρκίας να 
συμμορφωθεί με την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα στην υπόθεση 
του Osman Kavala. «Εκφράζουμε τη 
λύπη μας για το γεγονός ότι η 
διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία. Η 
απόφαση θα μπορούσε να 
αποφευχθεί εάν η Τουρκία, ιδρυτικό 
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
ανταποκρινόταν στις ευθύνες της και 
συμμορφωνόταν με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της. Όσο λυπηρές κι αν 
είναι οι εξελίξεις αυτές, αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη των αρχών της 
Τουρκίας», δήλωσαν οι εισηγητές. 

EP

ECDC: Ενισχυμένη εντολή για 
την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση ασθενειών 
Την προσωρινή παράταση της 
εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 
για καλύτερο έλεγχο και ετοιμότητα 
απέναντι στην αντιμετώπιση ασθενειών 
συμφώνησαν Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο. Προκειμένου να εξάγονται 
συγκρίσιμα δεδομένα εγκαίρως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, το ECDC θα 
αναλαμβάνει τον συντονισμό της 
τυποποίησης των διαδικασιών 
συλλογής, επικύρωσης, ανάλυσης και 
διάδοσης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. 
Έτσι, θα υπάρχουν βάσεις δεδομένων 
για επιδημιολογική επιτήρηση και μια 
κοινή προσέγγιση στη συλλογή τους 
για την παραγωγή συγκρίσιμων 
αποτελεσμάτων. Παράλληλα, 
αναμένεται να ενισχυθεί η συνεργασία 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση 
στον τομέα της δημόσιας υγείας. «Το 
Κέντρο θα παρέχει συστάσεις για την 
ενίσχυση της ικανότητας των 
συστημάτων υγείας. Επιπλέον, θα 
διαδραματίσει ρόλο στην ανάπτυξη 
δεικτών υπηρεσιών υγείας που θα 
βοηθήσουν στη διαχείριση και 
ανταπόκριση σε απειλές μεταδοτικών 
ασθενειών και συναφή ζητήματα 
δημόσιας υγείας. Το Κοινοβούλιο έχει 
εξασφαλίσει ότι το Κέντρο θα συνεχίσει 
να είναι πρωτοπόρο στις διαδικασίες 
προστασίας δεδομένων και τις 
δικλείδες ασφαλείας που έχουν 
σχεδιαστεί για να εγγυώνται ότι οι 
διαδικασίες επεξεργασίας 
συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές 
της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και 
της διαφάνειας», ανέφερε η 
εισηγήτρια Joanna Kopcinska. Τώρα το 
ΕΚ και το Συμβούλιο πρέπει να 
εγκρίνουν τη συμφωνία, προτού τεθεί 
σε ισχύ. 

Επικεφαλής ΕΟΦ στο ΕΚ: 
«Η ΕΕ έτοιμη να 
αντιμετωπίσει προκλήσεις 
της πανδημίας» 
Για τη διαφαινόμενη αύξηση των 
κρουσμάτων της Covid-19 στην 
Ευρώπη και την εμφάνιση νέων 
μεταλλάξεων συζήτησαν τα μέλη της 
επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων με 
την εκτελεστική διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (E
ΟΦ), Emer Cooke. Κατά πόσο η ΕΕ είναι 
έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις 
προκλήσεις με τα εμβόλια κα τα 
θεραπευτικά μέσα για τον Covid-19, 
αναρωτήθηκαν οι ευρωβουλευτές. Η 
Emer Cooke τόνισε ότι ο ΕΟΦ είναι 
έτοιμος να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες 
προκλήσεις που θέτει η πανδημία. Τα 
υπάρχοντα εμβόλια παρέμειναν 
αποτελεσματικά μέχρι τώρα, με μελέτες 
να δείχνουν ότι μια αναμνηστική δόση 
εξασφαλίζει εκτεταμένη ανοσία. 
Παράλληλα, ο οργανισμός διαθέτει 
νομικό πλαίσιο για να εγκρίνει τα 
προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα 
εμβόλια πιο γρήγορα, γεγονός το 
οποίο διασφαλίζει την έγκριση τους 
εντός 3-4 μηνών. 

Το ΕΚ για τις διεθνείς 
δημόσιες συμβάσεις  και την 
προστασία των επιχειρήσεων 
της ΕΕ 
Τα μέλη της επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου υιοθέτησαν τη θέση τους για 
ένα εργαλείο για τις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις, ώστε να υποστηριχθούν οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ και να 
αποκατασταθεί η ισορροπία των 
ευκαιριών για ευρωπαϊκές εταιρείες 
που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς 
εκτός της Ένωσης. Στην πρόταση 
περιορίζεται η πρόσβαση σε 
ανοικτούς διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ εταιρειών από 
τρίτες χώρες οι οποίες δεν 
προσφέρουν παρόμοια πρόσβαση σε 
εταιρείες της ΕΕ. «Η επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου έχει δεσμευτεί να 
διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι 
πλειοδότες θα έχουν την ίδια 
πρόσβαση στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων σε τρίτες χώρες, όπως οι 
πλειοδότες τρίτων χωρών στην ΕΕ. 
Δουλέψαμε γρήγορα ολοκληρώνοντας 
τις διαδικασίες από πλευράς μας σε 
λιγότερο από τρεις μήνες. Το 
Κοινοβούλιο θα διατηρήσει αυτόν τον 
ρυθμό με σκοπό την ολοκλήρωση των 
τριμερών διαπραγματεύσεων την 
άνοιξη του 2022», ανέφερε ο 
εισηγητής της πρότασης Daniel Casapa-
ry. Το εγκεκριμένο σχέδιο έκθεσης θα 
υποβληθεί σε ψηφοφορία στην 
ολομέλεια του Ιανουαρίου, μετά την 
οποία μπορούν να ξεκινήσουν οι 
διοργανικές διαπραγματεύσεις.

Νόμος για τη διακυβέρνηση 
δεδομένων: Νέοι κανόνες 
για κοινή χρήση δεδομένων 
στην ΕΕ
Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε 
ανεπίσημη συμφωνία με την 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για 
τη θέσπιση νέων κανόνων για τη 
διάθεση περισσότερων δεδομένων σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις και σε 
επιχειρήσεις που προάγουν την 
καινοτομία. O νόμος για τη 
διακυβέρνηση δεδομένων (Data Gov-
ernance Act – DGA) στοχεύει στην 
αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινή 
χρήση δεδομένων στην ΕΕ και 
διευκολύνει την 
επαναχρησιμοποίηση ορισμένων 
δεδομένων που κατέχει ο δημόσιος 
τομέας, όπως δεδομένα για την υγεία, 
την επιστημονική έρευνα ή την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
Οι ευρωβουλευτές άσκησαν πίεση για 
την προστασία των δεδομένων και 
εξασφάλισαν συγκεκριμένα κριτήρια 
σχετικά με το ποιες υπηρεσίες θα 
υπάγονται στον νέο νόμο. H 
εισηγήτρια Angelika Niebler ανέφερε 
«Η κοινή χρήση δεδομένων μπορεί να 
ευδοκιμήσει μόνο εάν διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη και η δικαιοσύνη, 
ενθαρρύνοντας νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα και κοινωνική καινοτομία. 
Το Κοινοβούλιο επέμεινε σε ένα σαφές 
πεδίο εφαρμογής, διασφαλίζοντας ότι 
η εμπιστοσύνη θα περιλαμβάνεται 
στο μέλλον της οικονομίας 
δεδομένων της Ευρώπης». Επόμενα 
βήματα: η επίσημη έγκριση της άτυπης 
συμφωνίας από το ΕΚ και το 
Συμβούλιο ώστε να τεθεί σε ισχύ και 
η ψηφοφορία επί του κειμένου από 
την επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας σε προσεχή συνεδρίαση.

Νομοθετική πρωτοβουλία για 
την καταπολέμηση της έμφυ-
λης βίας στον κυβερνοχώρο 
Με σχέδιο έκθεσης νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, συνεισηγήτρια της 
οποίας είναι η Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βριονίδη, η επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων απαιτεί νομοθεσία 
για την καταπολέμηση της βίας στο 
κυβερνοχώρο με βάση το φύλο και τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
προστασίας και υποστήριξης για τα 
θύματα. Οι διακρίσεις στο διαδίκτυο 
γίνονται ολοένα και περισσότερες με 
ακραίες συνέπειες για ευάλωτα 
άτομα όπως μετανάστες, 
μειονότητες, LGBTQ+ και έφηβοι. 
Συγκεκριμένο ζητούμενο για το Κοινο-
βούλιο είναι η θέσπιση κοινής ποινικής 
νομοθεσίας για τον ορισμό της βίας 
στον κυβερνοχώρο με βάση το φύλο, η 
προώθηση και υποστήριξη 
προληπτικών δράσεων από τα κράτη 
μέλη, καθώς και ειδικές διατάξεις για 
την προστασία, την υποστήριξη και 
την εξασφάλιση αποζημίωσης των  
θυμάτων. Η έκθεση θα κατατεθεί 
προς έγκριση στην ολομέλεια του 
Δεκεμβρίου 2021. 

Pandora Papers: Τι 
προτείνουν οι ειδικοί για την 
αποφυγή της φοροδιαφυγής;
Η υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων 
συζήτησε με ειδικούς για τις 
αποκαλύψεις των Pandora Papers 
καθώς και τρόπους για έγκαιρη 
αντίδραση, όπως η μεταρρύθμιση της 
λίστας των φορολογικών παραδείσων, 
η ρύθμιση των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η 
ενίσχυση των πόρων για την 
καταπολέμηση των πρακτικών 
φοροδιαφυγής. Ο Will Fitzgibbon, 
δημοσιογράφος του International 
Consortium of Investigative Journalism 
και συμμετέχων στην έρευνα, τόνισε 
ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη 
δράση των παραγόντων που 
διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή, ενώ 
ο διευθυντής του τμήματος 
Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Benjamin Angel ανέφερε ότι τα Pando-
ra Papers επέβαλαν να καταστήσει η 
ΕΕ τον κατάλογο φορολογικών 
παράδεισών της πιο αποτελεσματικό, 
να κάνει πλήρη χρήση των 
υφιστάμενων κανόνων και να αντιμε-
τωπίσει τις όποιες σχετικές ελλείψεις. Η 
δικηγορική εταιρεία Baker McKenzie, η 
οποία κατέχει σημαντική θέση στα 
Pandora Papers, αρνήθηκε να 
παραστεί. Η απουσία αυτή χαρακτηρί-
στηκε από τον πρόεδρο της υποεπιτρο-
πής Paul Tang ως «αυθάδεια προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά, 
κυρίως, προς τους Ευρωπαίους 
πολίτες».

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Ένα εκλογικό σύστημα βασισμένο
στις ευρωπαϊκές αξίες 

Ασφαλή παιχνίδια για τα παιδιά:
τηρούνται οι κανόνες στα κράτη μέλη;
Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών αξιολογεί τη συμμόρφωση των κρα-
τών-μελών με τους κανόνες για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών και προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της 
ασφάλειας σε θέματα όπως οι χημικές ουσίες στα 
παιχνίδια. Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

Το ΕΚ τίμησε την πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Προέδρου Valéry  Giscard d’Es-
taing (1926-2020) με ειδική εκδήλωση στο Στρασβούργο, όπου παρουσιάστηκε το 
έργο και η συμβολή του στην ΕΕ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο 
πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula Von Der 
Leyen, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Charles Michel, και πρόεδροι των κρατών 
μελών, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου. «Είναι τιμή για τη Συνέλευσή μας, τιμή για εμένα και για το Κοινο-
βούλιο να αποτίουμε φόρο τιμής στον Valéry Giscard d'Estaing, έναν πρώην ευρω-
βουλευτή και έναν εξαιρετικό άνθρωπο στον οποίο η Ευρώπη οφείλει τόσα 
πολλά. Ο Valéry Giscard d'Estaing πάντα αφιέρωνε την ενέργεια και τον ενθουσια-
σμό του στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης. Πάνω απ’ όλα, ήταν Ευρω-
παίος γιατί το πίστευε. Για εκείνον, η Ευρώπη δεν ήταν στρατηγικός υπολογισμός 
ούτε τυχαία επιλογή. Η Ευρώπη ήταν το αποκορύφωμα της ιστορίας», δήλωσε ο 
David Sassoli στην εναρκτήρια ομιλία του.

Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αναμένεται να 
εγκρίνει προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊ-
κής διάστασης των εκλογών της ΕΕ, όπως η πρόσβα-
ση στα εκλογικά τμήμα ατόμων με αναπηρία, η 
επιστολική ψήφος, η καθιέρωση συγκεκριμένης 

μέρας διεξαγωγής των εκλογών σε όλη την ΕΕ, όμοιος αριθμός γυναικών και 
ανδρών υποψηφίων και η δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας με 
διακρατικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και μιας Ευρωπαϊκής Εκλογικής Αρχής. 
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Βραβείο Κοινού LUX 2022:
Ποιοι είναι οι τρεις φιναλίστ;
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ακαδη-
μία Κινηματογράφου θα αποκαλύψουν τις τρεις ταινί-
ες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού LUX, το 
οποίο απονέμεται από κοινού από τους δύο θεσμούς, 
κατά την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβεί-

ων Κινηματογράφου, που θα μεταδοθεί από το Βερολίνο, το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στις 
20:00 (ώρα Ελλάδας).

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης:
Η δεύτερη Ομάδα Πολιτών στη
Φλωρεντία
Στον τρίτο γύρο συναντήσεων, οι ομάδες πολιτών 
δίνουν ραντεβού σε πόλεις της Ευρώπης και παρουσιά-
ζουν τις τελικές τους συστάσεις για το μέλλον της Ευρώ-
πης και το πώς χρειάζεται να προετοιμαστεί για να αντι-

μετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις. Η δεύτερη Ομάδα Πολιτών θα συναντηθεί στη 
Φλωρεντία και θα συζητήσει για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, το κράτος δίκαιου και την ασφάλεια. Οι υπόλοιπες ομάδες αναμένεται να συνα-
ντηθούν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες 
της Ομάδας στη Φλωρεντία, αλλά και να μοιραστείτε τις ιδέες σας στην ψηφιακή πλατ-
φόρμα της Διάσκεψης. Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

Οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές των κρατών-μελών συναντιούνται διαδικτυακά 
στην τρίτη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και συζητούν 
για τις εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ, καθώς και για την πρόταση δημιουργίας 
Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Μεταξύ των ομιλητών αναμένεται να 
είναι ο πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli. Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

3η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για
τη Μετανάστευση και το Άσυλο 
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