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

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Την Κυριακή 25η Μαΐου 2014, οι Έλληνες ψηφίζουν – για πρώτη 
φορά με σταυρό – τους 21 νέους αντιπροσώπους τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έναν λιγότερο από το 2009, λόγω της 
εισόδου της Κροατίας στην Ένωση και της επακόλουθης 
ανακατανομής των θέσεων.   
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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EP
Ποια η σημασία του Νόμου για 
τις Ψηφιακές Αγορές;
Το ΕΚ είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις 
με τα κράτη μέλη με στόχο τη θέσπιση 
κανόνων για τις μεγάλες διαδικτυακές 
πλατφόρμες και τα όρια δράσης τους 
στην ΕΕ. Η νομοθετική Πράξη για τις 
Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - 
DMA) απαγορεύει ορισμένες πρακτι-
κές που εφαρμόζουν οι μεγάλες 
πλατφόρμες, όταν αυτές δρουν με 
την ιδιότητα του «ρυθμιστή πρόσβα-
σης» (gatekeeper) στην αγορά. 
Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι 
αγορές είναι δίκαιες και ανοικτές και 
αποτρέπονται οι αθέμιτες επιχειρηματι-
κές πρακτικές. «Θα διασφαλίσουμε ότι 
οι ψηφιακές αγορές είναι ανοικτές 
και ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί. 
Αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές, 
καλό για τις επιχειρήσεις και καλό για 
την ψηφιακή καινοτομία», ανέφερε ο 
εισηγητής της έκθεσης Andreas Schwab. 
Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να 
ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 
2022, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προε-
δρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Το Γραφείο του ΕΚ για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης
Την εβδομάδα που διανύουμε, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα συμμετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωση της σειράς webinars του Αθηναϊκού 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ) για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης και Βαγγέλης Μεϊμαρά-
κης και Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στις Ομάδες Πολιτών εξέφρασαν τις 
προτάσεις τους για ένα πιο δημοκρατικό, δίκαιο, φιλικό προς το περιβάλλον, ισότιμο 
και αξιοκρατικό μέλλον στην ΕΕ. Το Γραφείο μας συμμετείχε και σε μια ακόμη σειρά 
webinars με σκοπό την προώθηση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη από 
το αρμόδιο γραφείο διαχείρισης του προγράμματος στην Ελλάδα. Οι πολίτες ενημερώ-
θηκαν για τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στον πολιτι-
στικό και δημιουργικό τομέα. Στις δράσεις συμμετείχαν ο επικεφαλής του Γρα-
φείου Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Χάρης 
Κούντουρος και οι Press Officers Άννα Ευσταθίου και Ελβίρα Φόρτε.

12ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών 
Balkans Beyond Borders: Ποιος ο ρόλος των Δυτικών 
Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετείχε στο 12ο Διαβαλ-
κανικό Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών Balkans Beyond Borders, που διεξήχθη 
στις 10 έως 12 Δεκεμβρίου. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Χάρης 
Κούντουρος συμμετείχε σε συζήτηση για τον ρόλο των Δυτικών Βαλκανίων στο 
μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Το Balkans Beyond Borders σας προσκαλεί 
να δείτε τα Βαλκάνια μέσα από τη δική του ματιά! Μέσα από τον κινηματόγραφο, τις 
παραστατικές τέχνες, τις δράσεις ανοιχτού διαλόγου και τα επιμορφωτικά εργαστή-
ρια αναλύει τα αποτύπωμα της πανδημίας στον άνθρωπο, την κοινωνία και τις σχέ-
σεις μας.

Βραβείο Sakharov 2021 στον Alexei Navalny: Επιβράβευση του 
αγώνα κατά της διαφθοράς και της απαξίωσης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων!

ΕΚ προς Ρωσία: Άμεση 
απόσυρση του στρατού από τα 
ουκρανικά σύνορα

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 3ο «Συνάντηση με τον Άλλο»
Το τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Συνάντηση με τον Άλλο» της συλλεκτικής έκδοσης 
του Γραφείου του ΕΚ που θα κυκλοφορήσει σύντομα, είναι αφιερωμένο σε 
όλους τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ένταξή μας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση πριν από 40 χρόνια διεύρυνε τους ορίζοντές μας και πολλαπλασί-
ασε τις εμπειρίες μας. Ο Κώστας Γιαννακίδης στο protagon.gr θυμάται «Τότε που 
θέλαμε συνάλλαγμα» και μας μεταφέρει στη μακρινή δεκαετία του ’80, εποχή συναλ-
λάγματος, δασμών και τελωνειακών ελέγχων. Ο Νίκος Ευσταθίου στο άρθρο του 
στο kathimerini.gr «Erasmus: Η καρδιά της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής εξωστρέφει-
ας» αποτυπώνει σε αριθμούς τη θετική επίδραση του εμβληματικού προγράμματος 
Erasmus σε κάθε νέα γενιά Ευρωπαίων, ενώ, μέσα από το κείμενο των Χρήστου 
Δεμέτη, Παντελή Πετράκη και Χρήστου Μπαρούνη στο news247.gr «Η ελληνική 
Ευρώπη και η ευρωπαϊκή Ελλάδα, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της» καταγρά-
φονται πρωτοβουλίες της ΕΕ με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών: 
καθαρές αστικές ακτές, λιγότερο νέφος, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων στην 
εποχή του νέου διαδικτύου, οικοδόμηση της ευρωπαϊκής διαπολιτισμικότητας μέσα 
από το Erasmus+. Οι εμπειρίες αυτές έρχονται στο προσκήνιο από τους ίδιους τους 
πρωταγωνιστές στο podcast των Χρήστου Δεμέτη και Χρήστου Μπαρούνη στο 
news247.gr «Όσα πρέπει να ξέρεις για το Erasmus ― oι νέοι αφηγούνται...». Για την 
Τίνα Μανδηλαρά, ο πολιτισμός βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού οράματος 
χάρη στην ικανότητά του να καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ παρελθόντος 
και παρόντος και να συσπειρώνει τους Ευρωπαίους πολίτες προς υπεράσπιση του 
μέλλοντος, όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο της στο protothema.gr «Η σημασία 
της πολιτιστικής πρωτεύουσας ως ευρωπαϊκού θεσμού: το στοίχημα της Ελευσίνας». 
Τέλος, στο κείμενό του στο sport24.gr «1981-2021: Η εξέλιξη του αθλητισμού 40 
χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ο Βασίλης Σκουντής 
με τις πολύτιμες γνώσεις και αναμνήσεις του αναδεικνύει την ικανότητα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης να προστατεύει τους πολίτες της μέσα από τα βήματα που έχουν γίνει για 
έναν δίκαιο, συμπεριληπτικό και εξελισσόμενο ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους 
καλούν τη Ρωσία να αποσύρει άμεσα τις 
στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν παρα-
ταχθεί στα σύνορα με την Ουκρανία και 
να σταματήσει να απειλεί τη γειτονική 
χώρα. Τονίζουν δε ότι οποιαδήποτε 
επίθεση από τη Μόσχα θα έχει οικο-
νομικό και πολιτικό τίμημα, καθώς  η 
συσσώρευση στρατού αποτελεί 
απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότη-
τα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Το 
ΕΚ ζητά να λάβει η ΕΕ μέτρα για να μειω-
θεί η εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια 
και εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του 
για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και 
την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανί-
ας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων 
συνόρων της.

Αναγνώριση και 
ποινικοποίηση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο ζητούν οι 
ευρωβουλευτές
Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν 
έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας με 
την οποία ζητούν την εξάλειψη της 
έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο και τη 
διασφάλιση της σύγκλισης της νομοθε-
σίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το ΕΚ ζητά από το Συμβούλιο να διευρύ-
νει τον «κατάλογο των εγκλημάτων της 
ΕΕ» με την αναγνώριση της έμφυλης 
βίας ως σοβαρού εγκλήματος με 
διασυνοριακή διάσταση. Η συνεισηγή-
τρια της έκθεσης Ελίζα Βόζεμπεργκ 
ανέφερε «Η έμφυλη βία στο διαδίκτυο 
έχει μεγάλο αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
ατόμων, στην αξιοπρέπεια και στη ζωή 
τους σε όλα τα επίπεδα. Ζητάμε να 
θεσπιστεί άμεσα νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας 
στον κυβερνοχώρο, η οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη 
των δράσεων των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης. Η έμφυλη 
βία, σε όλες τις μορφές της είναι έγκλη-
μα στο οποίο πρέπει να έχουμε μηδενι-
κή ανοχή!».

Το ΕΚ για την ισότητα των 
φύλων στον εργασιακό 
χώρο 
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μη νομο-
θετική έκθεση με την οποία ζητούν από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προστασία των δικαιωμά-
των των γυναικών και τη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Στην 
έκθεση τονίζουν ότι η ίση αμοιβή και 
μεταχείριση αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για να μπορούν οι γυναί-
κες να απολαμβάνουν ίσα δικαιώμα-
τα, να διαθέτουν οικονομική ανεξαρ-
τησία και να ακολουθούν την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία που επιθυ-
μούν. Το ΕΚ καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, με μέτρα όπως η διεύρυνση των 
παροχών που δίνονται για τη μητρότητα 
και την πατρότητα  αλλά και να υιοθετή-
σουν μέτρα για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών και την προστασία 
των θυμάτων. Παράλληλα, ζητούν την 
αναγνώριση και παροχή ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης. «Για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων, πρέπει 
να αυξήσουμε τους μισθούς, να 
υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε 
υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες 
για όλους, όπως η ελεύθερη πρόσβαση 
στην υγεία και την εκπαίδευση, αλλά και 
η πρόσβαση στη στέγαση και τη 
δικαιοσύνη», δήλωσε η εισηγήτρια της 
έκθεσης Sandra Pereira.

2022: Η χρονιά της Νεολαίας! 
Το 2022 θα είναι η χρονιά των νέων, με 
το ΕΚ να στηρίζει την απόφαση για τη 
διοργάνωση δραστηριοτήτων και πρω-
τοβουλιών με επίκεντρο τη νεολαία σε 
όλα τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας 2022 στόχο έχει την ενίσχυση 
των νέων της Ευρώπης που πλήττο-
νται από τις επιπτώσεις της πανδημί-
ας COVID-19 με τη συμπερίληψη των 
προτεραιοτήτων τους σε όλους τους 
τομείς της πολιτικής της ΕΕ και σε κάθε 
επίπεδο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους 
νέους με λιγότερες ευκαιρίες και 
στην αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχι-
κής υγείας. Ακόμη, εξασφάλισαν τη 
βελτίωση του προϋπολογισμού με 
πρόσθετο ποσό ύψους 8 εκ. ευρώ για 
τα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρω-
παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. «Η πανδημία 
COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει 
δυσανάλογα τους νέους. 
Αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 
προσπάθειας να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους και να εισέλθουν στην 
αγορά εργασίας, να γνωρίσουν 
ανθρώπους και να ανακαλύψουν άλλες 
χώρες. Οι νέοι έχουν αποδεχθεί και 
υποστηρίξει τους συνεχιζόμενους 
περιορισμούς με αίσθημα αλληλεγγύ-
ης. Τώρα είναι καιρός να τους αφή-
σουμε να ακμάσουν», ανέφερε η 
εισηγήτρια της πρότασης Sabine 
Verheyen.

ΕΚ: Με το βλέμμα στραμμένο 
στην ενίσχυση των σχέσεων 
ΕΕ-Αφρικής
Ο πρόεδρος της Γκάνας Nana 
Akufo-Addo μίλησε στο ΕΚ και τόνισε 
την ανάγκη ενίσχυσης των εμπορικών 
σχέσεων ΕΕ-Αφρικής βασισμένων στην 
ισοτιμία, ώστε να στηριχθούν οι οικονο-
μίες των χωρών της Αφρικής. Παράλλη-
λα, τόνισε ότι η Αφρική είναι ευγνώμων 
για τις δωρεές εμβολίων μέσω του 
συστήματος Covax, ενώ υποστήριξε ότι 
χρειάζεται να στηριχθεί η αφρικανική 
οικονομία ώστε οι άνθρωποι να 
παραμείνουν στις χώρες τους. 
«Πρέπει να βασιστούμε στον εαυτό μας 
και να απαλλαγούμε από την εικόνα 
«ζητιάνων» που ζουν με ελεημοσύνη, 
βοήθεια και δωρεές και να χρησιμοποιή-
σουμε καλύτερα και πιο έξυπνα τους 
άφθονους εθνικούς μας πόρους για να 
βγούμε από τη φτώχεια και να οδηγη-
θούμε στην ευημερία», ανέφερε ο Πρόε-
δρος Akufo- Addo. 

Βραβεία Κοινού LUX 2022: 
Flee, Great Freedom και Quo 
Vadis Aida? οι τρείς ταινίες 
φιναλίστ
Flee, Great Freedom και Quo Vadis 
Aida? διεκδικούν το Βραβείο Κοινού 
LUX για το 2022. Οι ταινίες 
πραγματεύονται φλέγοντα ζητήματα για 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως το 
ταξίδι ενός παιδιού από το Αφγανιστάν 
που έφτασε μόνο του στη Δανία και 
προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το παρελ-
θόν του («Flee»), η φυλάκιση ενός άντρα 
στη μεταπολεμική Γερμανία λόγω των 
σεξουαλικών του προτιμήσεων («Great 
Freedom») και η ιστορία μιας μεταφρά-
στριας στον πόλεμο, το καλοκαίρι του 
1995 στη Βοσνία, που βρίσκεται μεταξύ 
χιλιάδων αμάχων τα οποία αναζητούν 
καταφύγιο στον καταυλισμό του ΟΗΕ 
(«Quo Vadis Aida?»). Στον ιστότοπο του 
Βραβείου LUX, μπορείτε να ενημερω-
θείτε για τις προβολές των ταινιών 
πανευρωπαϊκά και να ψηφίζετε για την 
ταινία της επιλογής σας έως τις 25 
Μαΐου 2022, ώστε να συνδιαμορφώσε-
τε το αποτέλεσμα, καθώς  η νικήτρια 
ταινία επιλέγεται από κοινού από τους 
πολίτες (50%) και τους ευρωβουλευτές 
(50%). «Ο ευρωπαϊκός κινηματογρά-
φος είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας 
μας. Είναι ένας από τους ευκολότερους 
τρόπους επικοινωνίας των ευρωπαϊ-
κών αξιών μας όπως η ισότητα, η 
ελευθερία της έκφρασης και η δημο-
κρατία. Οι ταινίες που προτάθηκαν για 
το Βραβείο Κοινού LUX είναι, όπως 
πάντα, υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας 
και καθεμία αντιπροσωπεύει μια διαφο-
ρετική οπτική γωνία του ευρωπαϊκού 
μας αφηγήματος», ανέφερε η πρόεδρος 
της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
Sabine Verheyen. 

Νόμος για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες: Ενίσχυση ελέγχου 
και διαφάνειας για την 
προστασία των καταναλωτών 
Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών ψήφισαν την 
πρόταση Νόμου για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA). 
Οι κανόνες προβλέπουν την αντιμετώ-
πιση του παράνομου περιεχομένου 
υποχρεώνοντας τις ψηφιακές πλατ-
φόρμες να λογοδοτούν για τους 
αλγόριθμούς τους και να εφαρμό-
σουν καλύτερες πρακτικές ελέγχου 
περιεχομένου. Ο φάκελος για τον Νόμο 
για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θα τεθεί σε 
ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ιανου-
αρίου 2022. «Ο Νόμος για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες φέρνει τον τεχνολογικό 
κανονισμό της ΕΕ στον 21ο αιώνα - 
καιρός ήταν. Οι υπηρεσίες διαμεσολά-
βησης διαμορφώνουν τη ζωή μας – από 
τον τρόπο που συναντάμε τους ανθρώ-
πους και αγοράζουμε τα χριστουγεννιά-
τικα δώρα μέχρι το πώς διαβάζουμε τις 
ειδήσεις. Ωστόσο, η αυξανόμενη επιρ-
ροή του διαδικτυακού περιβάλλοντος 
στη ζωή μας δεν είναι μόνο προς το 
καλύτερο: οι αλγόριθμοι προκαλούν τις 
δημοκρατίες μας διαδίδοντας μίσος και 
διχασμό, οι τεχνολογικοί γίγαντες αμφι-
σβητούν τους ίσους όρους ανταγωνι-
σμού μας και οι διαδικτυακές αγορές 
αμφισβητούν τα πρότυπα προστασίας 
των καταναλωτών και την ασφάλεια 
των προϊόντων μας», ανέφερε η εισηγή-
τρια της πρότασης Christel Schaldem-
ose. 

Το ΕΚ δίνει αγώνα για την 
προστασία των εργαζομένων 
από καρκινογόνες ουσίες
Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε άτυπη 
συμφωνία με το Συμβούλιο για την 
αναθεώρηση των κανόνων για την 
προστασία των εργαζομένων από 
καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες 
ουσίες. Μεταξύ άλλων, οι νέοι κανόνες 
περιλαμβάνουν την προστασία από 
τοξικές ουσίες που μπορεί να 
προκαλέσουν υπογονιμότητα. Παράλλη-
λα, προβλέπουν την επαρκή και κατάλ-
ληλη εκπαίδευση των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας που ασχολού-
νται με επικίνδυνες χημικές ουσίες σε 
φαρμακευτικά προϊόντα (HMP). Η 
πρόεδρος της επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Lucia Ďuriš 
Nicholsonová ανέφερε «Χάρη στην 
αναθεωρημένη νομοθεσία, χιλιάδες 
περιπτώσεις δυσμενών επιπτώσεων 
στην υγεία και θάνατοι θα αποτρέπονται 
κάθε χρόνο». Η άτυπη συμφωνία θα 
πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια 
επιτροπή και στη συνέχεια από το ΕΚ και 
το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. 

David Sassoli στη Σύνοδο 
Κορυφής: «Νέο σχέδιο 
ελπίδας για την ανάκαμψη 
από την πανδημία»
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli στην 
καθιερωμένη ομιλία του ενώπιον των 
αρχηγών των κρατών μελών κατά την 
έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου επεσήμανε ότι «αυτό που 
χρειάζεται περισσότερο από όλα η 
Ευρώπη είναι ένα νέο σχέδιο ελπίδας. 
Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε 
πραγματικότητα βασιζόμενοι σε μια 
ισχυρή προσέγγιση σε τρεις άξονες: 
μια Ευρώπη που καινοτομεί, μια 
Ευρώπη που προστατεύει· και μια 
Ευρώπη που δείχνει το δρόμο». Αυτό 
θα επιτευχθεί με την ενίσχυση της 
καινοτομίας σε όλους τους τομείς, από 
τη χάραξη πολιτικής έως τον τρόπο 
ζωής, καθώς και με την παροχή δικαι-
ώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας 
στο ΕΚ. Ακόμη, χρειάζεται να διασφαλι-
στεί η προστασία των Ευρωπαίων με 
πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση της 
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, 
η θέσπιση δίκαιων κατώτατων μισθών 
και η αντιμετώπιση της ενεργειακής 
κρίσης. 

Ενεργειακές υποδομές: Τι 
αλλάζει με τη 
χρηματοδότηση; 
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε 
σχέδιο νόμου με το Συμβούλιο που 
ορίζει ποια ενεργειακά έργα θα ενισχύο-
νται με κονδύλια της ΕΕ και πώς. Η 
συμφωνία προβλέπει την προώθηση 
της χρήσης υδρογόνου και τη σταδια-
κή κατάργηση του φυσικού αερίου. 
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι οι κατα-
ναλωτές δεν πρέπει να υποστούν τις 
συνέπειες της ενεργειακής μετάβασης 
και να επιβαρύνονται δυσανάλογα. 
«Πετύχαμε μια ισορροπημένη συμφω-
νία που συνάδει με την εντολή του 
Κοινοβουλίου, η οποία όχι μόνο βελτιώ-
νει την διαδικασία σχεδιασμού των 
υποδομών, αλλά πιέζει και προς την 
κατεύθυνση νέων τύπων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με τους 
κλιματικούς στόχους. Το νέο πλαίσιο θα 
ενθαρρύνει τις επενδύσεις στο υδρογό-
νο και τα δίκτυα διοξειδίου του άνθρα-
κα, καθώς και την ανάπτυξη των υπερά-
κτιων δικτύων», δήλωσε ο επικεφαλής 
της διαπραγματευτικής ομάδας του ΕΚ 
Zdzisław Krasnodębski.

Παύση κοινοβουλευτικών 
εργασιών λόγω 
Χριστουγέννων
Σε εορταστικούς ρυθμούς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές ενόψει 
των διακοπών των Χριστουγέννων, καθώς 
γίνεται παύση των εργασιών του σώματος.
Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα 
ξεκινά ξανά τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου. 
Το #EUseful μαζί σας και πάλι εκτάκτως 
την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου με την 
ανασκόπηση των highlights του 2021 από τις 
δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΕΚ και του 
Γραφείου στην Ελλάδα.
Μείνετε συντονισμένοι! 

Δυτικά Βαλκάνια: Πάταξη του 
οργανωμένου εγκλήματος για 
την ανάπτυξη της περιοχής
Οι ευρωβουλευτές ζητούν να επιταχυν-
θεί η διαδικασία ολοκλήρωσης στα 
Δυτικά Βαλκάνια με την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος και της 
διαφθοράς, χρόνια εμπόδια στην ανά-
πτυξη της περιοχής. Οι κυβερνήσεις της 
περιοχής χρειάζεται να διασφαλίσουν 
την ύπαρξη και διατήρηση του κράτους 
δικαίου ενώ η ΕΕ να στηρίξει τις χώρες 
με οικονομική βοήθεια και συνεργασία. 
Ο κύριος λόγος που αναπτύσσεται το 
οργανωμένο έγκλημα είναι η έλλειψη 
ευκαιριών απασχόλησης, η παραπλη-
ροφόρηση, η ανισότητα και οι ξένες 
παρεμβάσεις από μη δημοκρατικά 
καθεστώτα όπως της Ρωσίας και της 
Κίνας. «Το οργανωμένο έγκλημα 
βλάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
τόσο στους δημόσιους θεσμούς, όσο 
και μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο 
για τις προσπάθειες των κοινωνιών των 
Δυτικών Βαλκανίων να αναπτύξουν τα 
κράτη και τις οικονομίες τους. Η ΕΕ δεν 
πρέπει να χρησιμοποιεί το οργανωμένο 
έγκλημα ως δικαιολογία για να 
καθυστερήσει τη διαδικασία 
διεύρυνσης, αλλά θα πρέπει να 
συμπαρασταθεί στον αγώνα των λαών 
των Δυτικών Βαλκανίων κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε ο 
εισηγητής της έκθεσης Lukas Mandl. 

Τι προβλέπει η νέα 
νομοθεσία για τις διεθνείς 
δημόσιες συμβάσεις;
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Μέσο 
Διεθνών Προμηθειών (IPI) για τις 
διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που στόχο 
έχει να αποκαταστήσει την ισότιμη 
αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων εκτός ΕΕ. Στην πρόταση 
προβλέπεται το άνοιγμα των αγορών 
δημόσιων συμβάσεων και η άρση της 
άνισης πρόσβασης σε αυτές, η παύση 
της πολιτικής προστατευτισμού και η 
μείωση των εξαιρέσεων. «Σε μια 
ψηφοφορία που δεν αφήνει περιθώρια 
αμφισβήτησης, το Κοινοβούλιο άνοιξε 
τον δρόμο για το IPI, το μέσο που θα 
οδηγήσει στην αναγκαία αναβάθμιση 
της εργαλειοθήκης της ΕΕ για να 
ανταποκριθεί σε ένα ολοένα και πιο 
εχθρικό εμπορικό περιβάλλον. Με τις 
αλλαγές του Κοινοβουλίου, έχουμε έναν 
μηχανισμό που είναι εύκολο να κατα-
νοηθεί και να εφαρμοστεί, ενώ περιο-
ρίζουμε στο ελάχιστο τη γραφειοκρα-
τία», δήλωσε ο εισηγητής της πρότασης 
Daniel Caspary. Με βάση την 
εγκεκριμένη εντολή, οι 
διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου 
ξεκινούν άμεσα συνομιλίες με το 
Συμβούλιο.

Ενίσχυση του εμβολιασμού 
στην ΕΕ υπό την απειλή των 
μεταλλάξεων
Σε συζήτηση με την πρόεδρο της 
Επιτροπής, Ursula von der Leyen, και τη 
Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου οι 
ευρωβουλευτές τόνισαν ότι χρειάζεται 
να συνεχιστεί ο εμβολιασμός κατά της 
πανδημίας, ως η  αποτελεσματικότερη 
απάντηση στην νέα έξαρση της νόσου. 
Το ΕΚ τόνισε ότι ο εμβολιασμός παρα-
μένει το ισχυρότερο και πιο αποτελε-
σματικό όπλο κατά της πανδημίας, γι’ 
αυτό απαιτούνται πρόσθετες προσπά-
θειες για να ξεπεραστεί η επιφυλακτικό-
τητα απέναντι στα εμβόλια και να αυξη-
θεί ο αριθμός των εμβολιασμένων στην 
Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Για 
ενισχυθούν οι εμβολιασμοί χρειάζεται 
όμως να αντιμετωπιστεί και η παραπλη-
ροφόρηση, με αυξημένη διαφάνεια 
και επικοινωνία βασισμένη σε επι-
στημονικά επιχειρήματα. 

Σλοβενία: Ενίσχυση του 
κράτους δικαίου και 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ζητά το ΕΚ
Οι ευρωβουλευτές αξιολόγησαν την 
κατάσταση των ευρωπαϊκών αξιών στη 
Σλοβενία με το διορισμό εισαγγελέων, 
την ελευθερία των ΜΜΕ και τον κίν-
δυνο για το κράτος δικαίου να 
αποτελούν τα κύρια θέματα. Η 
ελευθερία των ΜΜΕ απειλείται από τις 
στρατηγικές μηνύσεις που σκοπό έχουν 
την φίμωση των δημοσιογράφων και 
την αποτροπή της δημόσιας συμμετοχής 
(SLAPPs) ενώ η διαφάνεια ιδιοκτησίας 
των ΜΜΕ είναι ακόμη ένα τομέας 
ανησυχίας. Το ΕΚ επισήμανε ως θετική 
εξέλιξη τον διορισμό, αν και 
καθυστερημένα, των Εντεταλμένων 
Εισαγγελέων της Σλοβενίας στην Ευρω-
παϊκή Εισαγγελία (EPPO). Παρόλα αυτά, 
οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για ένα 
«κλίμα εχθρότητας, δυσπιστίας και 
βαθιάς πόλωσης». 

To Βραβείο Sakharov 2021 παρέλαβε η κόρη του Ρώσου πολιτικού κρατούμενου και 
ακτιβιστή Alexei Navalny, Daria Navalnaya, καθώς ο ίδιος βρίσκεται φυλακισμένος 
στη Ρωσία σχεδόν ένα χρόνο. Ο Alexei Navalny, ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, 
εκτίει ποινή φυλάκισης σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στη Ρωσία 
εξαiτίας των αγώνων του κατά της διαφθοράς και των παραβιάσεων ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli ανέφερε «Έχει δεχθεί απειλές, 
υποστεί βασανιστήρια, δηλητηριαστεί, συλληφθεί, φυλακιστεί, αλλά δεν έχουν κατα-
φέρει να τον φιμώσουν. Όπως είπε ο ίδιος κάποτε, η διαφθορά ευδοκιμεί όταν 
υπάρχει απαξίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και πιστεύω ότι έχει δίκιο». Η 
κόρη του Daria Navalnaya δήλωσε:  «Όταν τον ρώτησα: τι θα ήθελες να πω στην 
ομιλία μου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; εκείνος απάντησε: πες ότι 
κανείς δεν τολμά να ταυτίσει τη Ρωσία με το καθεστώς του Putin. Η Ρωσία είναι 
κομμάτι της Ευρώπης και προσπαθούμε να γίνουμε μέρος της. Αλλά θέλουμε και η 
Ευρώπη να προσπαθήσει να μείνει πιστή στον εαυτό της, σε αυτές τις υπέροχες 
ιδέες που βρίσκονται στον πυρήνα της». 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης – Φλωρεντία: Η δεύτερη 
Ομάδα Πολιτών κατέληξε στις τελικές τις συστάσεις
Η δεύτερη Ομάδα Πολιτών συναντήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας και συζήτησε 
για τη δημοκρατία, τις ευρωπαϊκές αξίες και δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την 
ασφάλεια. Πολίτες από όλα τα κράτη μέλη υιοθέτησαν 39 συστάσεις για το μέλλον 
της Ευρώπης σε θέματα όπως η διασφάλιση των δικαιωμάτων, η προστασία της 
δημοκρατίας, η δημιουργίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και η ενίσχυση της συμμετοχής 
των πολιτών. Οι συστάσεις των ομάδων θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο. Διαμορφώστε κι εσείς το 
μέλλον της Ευρώπης, μέσα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα της Διάσκεψης! 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2014
Oι Έλληνες ψηφίζουν 
– για πρώτη φορά µε
σταυρό – τους 21
νέους αντιπροσώπους
τους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
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