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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Τον Ιανουάριο του 2014 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πέμπτη της «θητεία» 
ολοκληρώθηκαν 71 νομοθετικές πράξεις, ενώ δόθηκε 
προτεραιότητα στη θαλάσσια πολιτική, στη διαχείριση των συνόρων, 
καθώς και στην ενίσχυση του οικοδομήματος της Ευρωζώνης.  
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Highlight

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Πώς το e-CODEX φέρνει τα 
δικαστήρια πιο κοντά στους 
πολίτες;
Οι επιτροπές Νομικών Θεμάτων και 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων συμφώνησαν 
με το Συμβούλιο σχετικά με τη μεταρ-
ρύθμιση διαχείρισης και χρηματοδότη-
σης του συστήματος e-CODEX. Το 
σύστημα προωθεί την ψηφιοποίηση 
των συστημάτων δικαιοσύνης της ΕΕ 
και διευκολύνει τη διασυνοριακή ηλε-
κτρονική διαβίβαση δεδομένων στον 
τομέα της δικαστικής συνεργασίας, 
καθιστώντας τα δικαστήρια πιο προσι-
τά στους πολίτες. «Η χρήση του συστή-
ματος e-CODEX θα οδηγήσει σε ταχύτε-
ρη και πιο προσιτή διασυνοριακή 
διαχείριση νομικών θεμάτων για 
τους πολίτες μας. Έχουμε δώσει ιδιαί-
τερη προσοχή στη διασφάλιση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων και των κανόνων προστασίας 
δεδομένων κατά τη χρήση του», ανέ-
φερε ο συνεισηγητής Emil Radev.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Σειρά webinars 
του ΑΠΕ με Έλληνες ευρωβουλευτές και πολίτες
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει τη δράση του Αθη-
ναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ) για τη διοργάνωση σειράς webinars για τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Στα webinars θα συμμετέχουν οι Δημήτρης Παπα-
δημούλης και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, μέλη της ολομέλειας της Διάσκεψης εκ μέρους του 
ΕΚ, καθώς και Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στις διαδικασίες, ενώ χαιρετισμό 
θα απευθύνει ο επικεφαλής του Γραφείου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Μέσω της 
πρωτοβουλίας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν 
τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν τις μελλοντικές πολιτικές και την αντιμετώπι-
ση εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων από την ΕΕ, λαμβάνοντας μέρος σε μια 
πρωτοφανή δημοκρατική διαδικασία. H σειρά webinars θα μεταδοθεί ζωντανά από 
την ιστοσελίδα του ΑΠΕ καθώς και από τις σελίδες στο Facebook του Γραφείου του ΕΚ 
στην Ελλάδα και του ΑΠΕ στις 14:00.

Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και Δημιουργική Ευρώπη 
για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετέχει σε σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων 
που διοργανώνει το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, αρμόδιος φορέας 
προώθησης του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Η πρώτη διαδικτυακή 
συνάντηση (webinar) λαμβάνει χώρα τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 10:00 με 
θέμα "Τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας στο νέο Πρόγραμμα Δημιουργική 
Ευρώπη 2021-2027". Οι επό-μενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 20 
Δεκεμβρίου. Κατά την έναρξη της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί ειδική 
ενημέρωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση 
στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Στις συναντήσεις συμμετέχουν ο Χάρης 
Κούντουρος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και η Άννα Ευσταθίου Υπεύθυνη 
Τύπου του Γραφείου του ΕΚ. Εγγραφές: https://forms.gle/TtpRzigLwcyDsLi16. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-θυνθείτε στο 210 3313848. 
Παρακολουθήστε την εκδήλωση ζωντανά εδώ. 

Τελετή απονομής Βραβείου Sakharov 2021 στον Alexei Navalny

Τελετή απονομής του Βραβείου 
Ευρωπαϊκού Βιβλίου στον 
Χρήστο Χωμενίδη στο ΕΚ στις 
Βρυξέλλες 

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 2 «Ο ξανακερδισμένος τόπος»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το Γρα-
φείο του ΕΚ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα έντυπη έκδοση με 33 δημοσιο-
γραφικές μαρτυρίες για το πώς άλλαξε ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων 
ως αποτέλεσμα της ένταξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Ο ξανακερδισμένος 
τόπος | Πώς τα έργα που συγχρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξαν την αντί-
ληψη της γεωγραφίας της πόλης, της χώρας και του δημόσιου χώρου», η Βασιλική 
Γραμματικογιάννη περιπλανιέται στην Αθήνα αναλογιζόμενη τα λόγια του πρώην προέ-
δρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani ότι «Ευρώπη και Πόλη είναι έννοι-
ες αλληλένδετες». Ας θυμηθούμε λοιπόν μαζί της πώς η εξωστρέφεια είναι η μεγαλύ-
τερη κατάκτηση της πόλης και των κατοίκων της και έχει ευρωπαϊκό πρόσημο:  
athensvoice.gr «Πώς άλλαξε η πόλη μας και η ζωή μας». Η 29η Ιανουαρίου 2000 είναι  η 
μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Βασίλη Σ. Κανέλλη, για τον 
λαμπρό ήλιο της και την πρώτη διαδρομή του με το Μετρό της Αθήνας. Ο δημοσιογρά-
φος θυμάται «Τη χρονιά που η Αθήνα μίκρυνε» στο in.gr και πώς χάρη στη συμμετοχή 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιήθηκαν όνειρα και σχέδια που πρωτοεμ-
φανίστηκαν το 1963. Παρατηρώντας τα «περιβαλλοντικά πράσινα» αστικά λεωφορεία, 
ο Βασίλης Τσακίρογλου στο άρθρο του στο protothema.gr «Η Ευρώπη στον δήμο μου» 
αναλογίζεται τις θετικές αλλαγές που επιφέρουν στην ποιότητα της καθημερινής 
ζωής οι δεσμοί της Ελλάδας με την Ενωμένη Ευρώπη: Φάληρο, Τρίκαλα, Φιλιάτες, 
Κομοτηνή, οπουδήποτε κι αν ρίξει κάποιος το βελάκι στον χάρτη της πατρίδας μας, 
θα βρει αναρίθμητα αντίστοιχα παραδείγματα.

Τα εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και κατά πόσο αυτά πληρούν τους συμφωνηθέντες στόχους 
για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τίθενται επί τάπητος. Στο επίκεντρο της 
συζήτησης με Επιτροπή και Συμβούλιο θα βρεθεί η μη εφαρμογή των σχεδίων από 
κάποιες χώρες καθώς και η έλλειψη ορατής προόδου στις συνομιλίες με τις κυβερνή-
σεις Ουγγαρίας και Πολωνίας. Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

Το ΕΚ πιέζει για την εφαρμογή των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης 

Η πρόταση της Επιτροπής για προσαρμογή των κανόνων ασύλου της ΕΕ σε Πολωνία, 
Λετονία και Λιθουανία, συζητιέται στην ολομέλεια. Στόχος της πρότασης είναι η τροπο-
ποίηση των κανόνων ασύλου, επιστροφής και υποδοχής για έξι μήνες, ώστε οι χώρες να 
έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση της άφιξης μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο. Για να τεθούν σε ισχύ χρειάζεται η έγκριση του Συμβουλίου αφού ζητηθεί η 
γνώμη του ΕΚ. Ωστόσο οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι παρακάμπτεται ο ρόλος του ως 
συννομοθέτης, δίνοντάς του μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα ΕΕ-Λευκορωσίας

Οι ευρωβουλευτές συζητούν με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, 
Josep Borrell, για τον φόβο εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία λόγω της συσσώρευση 
χιλιάδων στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι σχεδιάζει να 
επιτεθεί, ενώ δυτικοί ηγέτες την καλούν να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Συζήτηση: 
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου Ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

Ανησυχία για τις επιθετικές κινήσεις της Ρωσίας προς την
Ουκρανία

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για μια νέα προσέγγιση για την ανθρωπιστική δράση ώστε 
να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι παρατεταμένες 
κρίσεις και η προστασία των περιθωριοποιημένων ομάδων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της πρέπει να συμβάλουν στην κάλυψη του διεθνούς χρηματοδοτικού κενού που 
υπάρχει στην παγκόσμια ανθρωπιστική δράση. Συζήτηση: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου Ψηφοφο-
ρία: Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

Ενίσχυση προϋπολογισμού ΕΕ για την αντιμετώπιση
επιθετικών ανθρωπιστικών κρίσεων 

Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τις τελευταίες 
αλλαγές και προσθήκες στην ημερήσια διάταξη πριν από τη σύνοδο της ολομέλειας, 
από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στις 17:30 (ώρα Ελλάδας)

Last minute briefing για δημοσιογράφους: η ολομέλεια ξεκινά

Το 15ο Βραβείο Ευρωπαϊκού Βιβλίου 
απονεμήθηκε στον Χρήστο Χωμενίδη, 
τον πρώτο Έλληνα συγγραφέα που το 
λαμβάνει, για το μυθιστόρημά του 
«Νίκη». Στην ειδική εκδήλωση που διορ-
γανώθηκε στο ΕΚ ο συγγραφέας δήλωσε 
ότι έγραψε το μυθιστόρημα στην 
περίοδο χρεοκοπίας του Ελληνικού 
Δημοσίου το 2010, μια από τις πιο 
δύσκολες της πρόσφατης ιστορίας 
της Ελλάδας, την οποία ακολούθησε 
μια βαθιά κοινωνική κρίση. «Ξεκίνη-
σα να διηγούμαι την ιστορία μιας 
οικογένειας. Και έφτασα να διηγηθώ 
την ιστορία μιας χώρας», δήλωσε ο 
Χρήστος Χωμενίδης. Κατά τη διάρκεια 
της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, 
ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ Δημήτρης Παπα-
δημούλης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο 
Jacques Delors θέσπισε αυτό το 
βραβείο πριν από 15 χρόνια για συγ-
γραφείς που προωθούν την κατανόη-
ση των ευρωπαϊκών αξιών. Συγγρα-
φείς που με τα λόγια τους αγωνίζονται 
έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι εθνικι-
σμοί και να οικοδομηθεί η κοινωνική 
εμπιστοσύνη και η συνοχή στην 
Ευρώπη». Μπορείτε να παρακολουθή-
σετε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ.

EP

Δωρεάν περιαγωγή στην ΕΕ 
για ακόμα δέκα χρόνια
Την ανανέωση του προγράμματος 
«Roam like at Home» συμφώνησαν οι 
ευρωβουλευτές με τη Σλοβενική Προε-
δρία του Συμβουλίου. Οι πολίτες, ήδη 
από το 2017, έχουν τη δυνατότητα 
δωρεάν περιαγωγής για τα κινητά τους 
τηλέφωνα όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. 
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν την 
απαγόρευση πρακτικών που μειώ-
νουν την ποιότητα και την ταχύτητα 
σύνδεσης και τη δυνατότητα δωρεάν 
πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. «Καταφέραμε να καταλήξου-
με σε μια προοδευτική συμφωνία που 
οδηγεί σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο 
ποιότητας υπηρεσιών για τους Ευρω-
παίους πολίτες. Η αποψινή συμφωνία 
είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια πραγ-
ματικά Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και 
είμαι χαρούμενη που μπορούμε να 
προσθέσουμε ένα νέο κεφάλαιο σε 
αυτό το ευρωπαϊκό success story», 
ανέφερε η επικεφαλής διαπραγματεύ-
τρια του ΕΚ Angelika Winzig. 

ΕΚ: Ασφαλή παιχνίδια για τα 
παιδιά 
Το ΕΚ ζητά την ενίσχυση των κανόνων 
και την επιτήρηση της αγοράς για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών που πωλού-
νται στην ΕΕ, ώστε να προστατευτούν 
τα παιδιά. Η οδηγία για την Ασφάλεια 
των Παιχνιδιών (TSD) προβλέπει αυστη-
ρούς κανόνες για την ασφάλεια των 
παιδιών για παιχνίδια που προέρχο-
νται και από χώρες εκτός ΕΕ και 
πωλούνται διαδικτυακά, καθώς πολλά 
από αυτά αποτελούν απειλή λόγω των 
χημικών που περιέχουν. «Τα παιδιά 
μας αξίζουν να επωφελούνται από το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας όταν 
παίζουν. Η οδηγία για την ασφάλεια 
των παιχνιδιών έχει διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στο να γίνει αυτό 
δυνατό, αλλά οι ασυνέπειες, οι αναδυ-
όμενες προκλήσεις και οι πρόσφατες 
επιστημονικές ανακαλύψεις σημαί-
νουν ότι χρειάζεται αναθεώρηση. 
Υποβάλαμε προτάσεις σχετικά με το 
πώς θα πρέπει να μοιάζει: ένας κανο-
νισμός, με αρκετή ευελιξία ώστε να 
επιτρέπει έγκαιρες προσαρμογές ως 
απάντηση σε νέες και επικίνδυνες 
χημικές ουσίες», ανέφερε ο εισηγητής 
της έκθεσης Brando Benifei.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο 
Καταπολέμησης του 
Καρκίνου: Η ΕΕ δίπλα στους 
ασθενείς 
Η ειδική επιτροπή για την Καταπολέμη-
ση του Καρκίνου υιοθέτησε τις τελικές 
προτάσεις της για την ενίσχυση του 
ρόλου της ΕΕ στη μάχη κατά του καρκί-
νου. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την 
ανάγκη εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, 
το οποίο περιλαμβάνει τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη και κλινικές 
δοκιμές και τη διασφάλιση ίσης πρό-
σβασης σε καινοτόμα φάρμακα και 
θεραπείες για τον καρκίνο. «Δεν 
μπορούμε να επιτρέψουμε να 
εξακολουθήσει η άνιση πρόσβαση στη 
διάγνωση και τη θεραπεία. Μια γυναί-
κα με καρκίνο του μαστού σε μία 
χώρα δεν θα πρέπει να έχει 25% 
λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσει 
από καρκίνο από μια γυναίκα με τον 
ίδιο καρκίνο σε μία άλλη χώρα. Εάν 
μπορέσουμε να συγχρηματοδοτήσουμε 
την κατασκευή γεφυρών, δρόμων και 
μουσείων μαζί, ως Ένωση, τότε σίγουρα 
μπορούμε να αρχίσουμε να πολεμάμε 
τον μεγαλύτερο δολοφόνο της 
εποχής μας, τον καρκίνο. Αν 
δουλέψουμε μαζί, αν συγκεντρώσουμε 
τους πόρους μας, μπορούμε πραγματι-
κά να νικήσουμε τον καρκίνο!», 
ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής 
Bartosz Arłukowicz.

Αλλαγή κανόνων για τη 
καλύτερη διασυνοριακή 
λειτουργία και οργάνωση 
των ΜΚΟ 
Οι ευρωβουλευτές πιέζουν για τη δημι-
ουργία ενός εναρμονισμένου πανευρω-
παϊκού νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι 
ΜΚΟ να μπορούν να λειτουργούν και να 
οργανώνονται σωστά σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Λόγω της έλλειψης κοινού 
νομικού ευρωπαϊκού καθεστώτος και 
εξαιτίας των υφιστάμενων ασυμφω-
νιών μεταξύ των κανόνων των 
κρατών μελών, οι ΜΚΟ που εργάζο-
νται διασυνοριακά αντιμετωπίζουν 
βαρύ νομικό και διοικητικό φόρτο. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν τη δημιουργία 
μιας νέας νομικής μορφής η οποία θα 
περιλαμβάνει κανόνες για την ίδρυση, 
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των 
οργανώσεων. «Η ψηφοφορία αυτή 
σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα 
προς την καλύτερη εκπροσώπηση της 
Κοινωνίας των Πολιτών σε επίπεδο 
ΕΕ. Τα ελάχιστα πρότυπα για Μη 
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν να αλλάξουν το 
παιχνίδι, ενδυναμώνοντας την ΚτΠ σε 
όλη την Ευρώπη», ανέφερε ο 
εισηγητής Sergey Lagodinsky.

Το ΕΚ για τα  δικαιώματα των 
ντελιβεράδων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 
πολυαναμενόμενη πρότασή της για τη 
βελτίωση των δικαιωμάτων των εργα-
ζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες, 
όπως οι υπηρεσίες διανομής τροφίμων. 
Το ΕΚ ζητά την κατοχύρωση ίδιων δικαι-
ωμάτων με τους παραδοσιακούς εργα-
ζόμενους, όπως η εισφορά κοινωνικής 
ασφάλισης και η προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας τους. «Η πρόταση 
αυτή για ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την εργασία μέσω πλατφορ-
μών αποτελεί ευκαιρία να ασχολη-
θούμε με το μέλλον της εργασίας και 
την προσαρμογή της νομοθεσίας στις 
νέες πραγματικότητες του κόσμου 
της εργασίας. Οι διαπραγματεύσεις για 
την οδηγία μπορούν τώρα να ξεκινή-
σουν με δύο προτεραιότητες στο 
επίκεντρο: την επαρκή προστασία για 
τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες 
και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που 
ευνοεί την καινοτομία», ανέφερε η 
εισηγήτρια Sylvie Brunet. Τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 το ΕΚ ζήτησε τη βελτίω-
ση των συνθηκών εργασίας για όσους 
εργάζονται σε υπηρεσίες μεταφοράς 
και παράδοσης τροφίμων, καθώς 
πολλές φορές θεωρούνται εσφαλμένα 
αυτοαπασχολούμενοι. 

Τι γίνεται με το χάσμα μεταξύ 
των φύλων στην κάλυψη 
διοικητικών θέσεων;
Ύστερα από αίτημα της επιτροπής Νομι-
κών Θεμάτων, το Τμήμα Δικαιωμάτων 
των Πολιτών και Συνταγματικών 
Υποθέσεων του ΕΚ διεξήγαγε μελέτη για 
την τρέχουσα κατάσταση στην εκπρο-
σώπηση γυναικών σε διοικητικά συμ-
βούλια στα κράτη μέλη. Στη μελέτη 
συστήνεται η έγκαιρη υιοθέτηση της 
προτεινόμενης οδηγίας για τη βελτίωση 
της ισορροπίας μεταξύ των φύλων 
μεταξύ των μη εκτελεστικών διευθυ-
ντών σε εισηγμένες εταιρείες. Οι 
άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη αποτε-
λούν την πλειοψηφία των διοικητικών 
συμβουλίων και οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται. Για να καλυφθεί 
αυτό το χάσμα πρέπει να επιτευχθεί 
ισότητα και στη λήψη οικονομικών 
αποφάσεων.  

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

Διαρκής αγώνας για τα δικαιώματα
των γυναικών και την καταπολέμηση
της έμφυλης βίας

Συζήτηση με την Επιτροπή και τη
Σλοβενική Προεδρία ενόψει της
Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του Βραβείου 
Sakharov για την Ελευθερία της Σκέψης στον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης 
Alexei Navalny. Το βραβείο θα το παραλάβει η κόρη του Alexei Navalny, Daria, από 
τον Πρόεδρο του ΕΚ, David Sassoli, καθώς ο Navalny παραμένει φυλακισμένος 
στη Ρωσία. Από τον Φεβρουάριο του 2021 έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκι-
σης δυόμισι ετών λόγω της δράσης του για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
της ρωσικής κυβέρνησης, ενώ διακρίθηκε για το θάρρος του στη μάχη για την 
ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακολουθήστε ζωντα-
νά την τελετή απονομής και τη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει στις 13:45 
(ώρα Ελλάδος) εδώ. 

Οι ευρωβουλευτές απαιτούν από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την προ-
άσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Στόχος είναι να 

εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με ίσες αμοιβές 
και ίσα εργασιακά δικαιώματα. Επιπλέον το ΕΚ ασκεί πίεση σε Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγ-
γαρία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνστα-
ντινούπολης. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη λήψη δραστικών μέτρων για να σταματήσει η 
έμφυλη βία στοn κυβερνοχώρο και τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την προ-
στασία των θυμάτων, με συνεισηγήτρια της πρότασης την Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυω-
νίδη. Συζήτηση: Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Ψηφοφορία: Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022:
Οι νέοι ορίζουν το μέλλον!

Οι ευρωβουλευτές συζητούν με την Επιτροπή και τη 
Σλοβενική Προεδρία για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, κύρια θέματα της 
οποίας είναι η απάντηση της ΕΕ στην πανδημία, η 

αύξηση των τιμών ενέργειας, η ασφάλεια και οι εξωτερικές σχέσεις, καθώς για την αναζω-
πύρωση της Covid-19 και τις νέες μεταλλάξεις της. Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές - “ΣΤΟΠ” στις αθέμιτες
πρακτικές από μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού
LUX 2022: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι;
Οι υποψηφιότητες για το Βραβείο Κοινού LUX 2022 
αναμένεται να ανακοινωθούν ζωντανά από το Βερολίνο 
στην τελετή των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογρά-
φου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ψηφί-
ζουν τις ταινίες από τις 12 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 

25 Μαΐου 2022. Ο νικητής του βραβείου επιλέγεται από κοινού από τους πολίτες (50%) 
και τους ευρωβουλευτές (50%) και θα ανακοινωθεί στις 8 Ιουνίου 2022 στην ολομέ-
λεια του ΕΚ. Το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Κινηματογραφικό Βραβείο LUX το 2007 
για να βοηθήσει τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας 
που αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και πέραν αυτής 
και που θίγουν θέματα όπως η ισότητα, η ένταξη, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη και η 
αλληλεγγύη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την τελετή εδώ. Σάββατο 11 
Δεκεμβρίου στις 20:00 (ώρα Ελλάδας)

Η διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πάει Φλωρεντία!

Το ΕΚ ψηφίζει τις θέσεις του για τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ώστε να ορι-
στούν κανόνες σχετικά με το τι θα επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι οι μεγάλες διαδι-
κτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ. Το σχέδιο νόμου περιορίζει μεταξύ άλλων τη λειτουργία 
των διαδικτυακών πλατφορμών ως «ρυθμιστές πρόσβασης» (gatekeepers) και επιτρέπει 
στην Επιτροπή να διεξάγει έρευνες αγοράς και να επιβάλλει κυρώσεις. Συζήτηση: Τρίτη 
14 Δεκεμβρίου Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 (ΕΥΥ) επικεντρώνε-
ται στη δημιουργία προοπτικών για τους νέους μετά την 
πανδημία με στόχο να αντισταθμίσει τη ζημιά που προ-
κάλεσε το lockdown. Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν 
να προστεθεί στο νομοθετικό πλαίσιο η ενσωμάτω-

ση πολιτικών δράσεων για την νεολαία σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής της 
ΕΕ, ενώ εξασφάλισαν 8 εκ. ευρώ επιπλέον για τα προγράμματα του Erasmus+. «Οι νέοι 
είναι μεταξύ εκείνων που υπέφεραν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις του 
Covid-19. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 είναι μια ευκαιρία να θέσουμε στο προ-
σκήνιο τις ανάγκες τους. Έχουμε εξασφαλίσει ότι θα είναι η χρονιά τους», δήλωσε η 
πρόεδρος της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, Sabine Verheyen. Οι ευρωβουλευτές 
αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Έτους Νεολαίας για το 2022. Συζήτηση και Ψηφοφορία: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Η δεύτερη Ομάδα Πολιτών συναντιέται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) 
στη Φλωρεντία και συζητά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, την προστασία της δημο-
κρατίας και του κράτους δικαίου, την οικοδόμηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ενίσχυση 
της συμμετοχής των πολιτών. 200 πολίτες θα συναντηθούν υβριδικά, με τη δυνατότητα 
και για εξ αποστάσεως συμμετοχή, για να διαμορφώσουν τις τελικές συστάσεις τους. 
Οι συναντήσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 17 με 18 Δεκεμβρίου θα πραγμα-
τοποιηθούν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς 
μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Διάσκεψης, διαμορφώνοντας το μέλλον της Ευρώ-
πης. Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
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