
Σε ειδική ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές τιμούν τη 
Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 77 
χρόνια μετά την απελευθέρωση του ναζιστικού 
στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz στις 27 
Ιανουαρίου 1945. Στο ΕΚ θα μιλήσει η Margot 

Friedländer, μία από τις τελευταίες επιζήσασες,  ενώ την εκδήλωση θα προλογίσει η 
πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola. Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 
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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Οι ένατες Ευρωεκλογές πραγματοποιούνται από 23 έως 26 Μαΐου 
2019 σε όλες τις χώρες της Ένωσης και η Ελλάδα εκλέγει 21 νέα μέλη 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ποσοστό της πανευρωπαϊκής 
συμμετοχής έφτασε το 50,6%, η υψηλότερη επίδοση από το 1994.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Φόρος τιμής στον εκλιπόντα 
πρόεδρο David Sassoli:
«Ο αγώνας σου για τη 
δημοκρατία θα μείνει 
ζωντανός»
Με ειδική τελετή στη μνήμη του εκλιπό-
ντος προέδρου David Sassoli, το ΕΚ 
τίμησε το έργο του ως ευρωβουλευτή 
από το 2009 αλλά και ως πρόεδρο από 
τον Ιούλιο του 2019. «Η Ευρώπη έχασε 
έναν ηγέτη, η δημοκρατία έχασε έναν 
υπερασπιστή της, και όλοι χάσαμε ένα 
φίλο που γνώριζε πάντα πώς να μετου-
σιώσει τις αξίες που πίστευε σε δράση», 
ανέφερε η Roberta Metsola. Ο πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Charles Michel τόνισε τη «θερμή, αυθε-
ντική, χαμογελαστή» προσωπικότητα 
του David Sassoli, ο οποίος «ήταν πολι-
τικός ηγέτης και υπερήφανος Ευρωπαί-
ος». Ο Emmanuel Macron, πρόεδρος 
της Γαλλίας και ασκών την προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ότι «ήταν 
ένας άνδρας σπάνιας καλοσύνης, το 
χαμόγελο, το όραμα και τα ιδανικά του 
οποίου ήταν αρκετά μεγάλα για μια 
ολόκληρη ήπειρο». Οι επικεφαλής των 
πολιτικών ομάδων του ΕΚ αναφέρθη-
καν στις αρετές του Sassoli, όπως η 
ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια και η καλο-
σύνη, καθώς και η διάθεση και η ικανό-
τητά του να επιτυγχάνει συμβιβασμούς 
και να γεφυρώνει χάσματα. Στην τελετή 
παρέστησαν αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, 
μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτά-
κης.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Τι γυρεύουν 40 γραμματόσημα και “40 χρόνια σε 40 
λέξεις” στον Εθνικό Κήπο;
Από σήμερα ο περίπατος στο κέντρο της Αθήνας σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην 
40χρονη ευρωπαϊκή ιστορία της Ελλάδας. 40 εικαστικά “γραμματόσημα” εκτίθενται 
στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου, το καθένα απεικονίζοντας ένα γεγονός-ορόση-
μο από αυτά τα 40 χρόνια της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
περιγραφή σε ακριβώς 40 λέξεις. Ελάτε να περιηγηθούμε σε αυτές τις σημαντικές στιγ-
μές και να θυμηθείτε πώς και η δική σας προσωπική ιστορία μπορεί να συνδέθηκε με 
κάποιες από αυτές. Η έκθεση πραγματοποιείται επί των λεωφόρων Βασιλίσσης 
Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας, με την ευγενική παραχώρηση του Δήμου Αθηναίων 
και θα διαρκέσει έως τις 21 Φεβρουαρίου. Τα γραμματόσημα δεν είναι ξένα στους ανα-
γνώστες του εβδομαδιαίου newsletter του Γραφείου μας, αφού περιλαμβάνονται στο 
εβδομαδιαίο #EUseful, με ένα διαφορετικό γραμματόσημο κάθε εβδομάδα. Θυμηθεί-
τε όλη τη σειρά για τα #40ΕλλάδαΕΕ εδώ!

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 6ο «Οικολόγοι «κατ’ ανάγκη»
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 6ο κεφάλαιο με τίτλο «Οικολόγοι «κατ’ ανάγκη», ο 
Γιάννης Κιμπουρόπουλος παρουσιάζει μέσα από το άρθρο του στο efsyn.gr «Η ευρω-
παϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον και η «παιδαγωγική» του Ευρωδικαστηρίου», την 
καθοριστική συνεισφορά που είχε, και συνεχίζει να έχει, ο δικαστικός και κυρωτικός 
έλεγχος της ΕΕ στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας με την ευρωπαϊκή περιβαλ-
λοντική νομοθεσία και ως αποτέλεσμα, την ενίσχυση της προστασίας των φυσικών 
πόρων της χώρας μας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεικαι ο Τίμος Φακαλής στο κείμενό 
του στο ethnos.gr «40 χρόνια Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα περιβαλλοντικά 
στοιχήματα που κέρδισαν οι Βρυξέλλες», μέσα από τις διηγήσεις του ευρωβουλευτή 
Μιχάλη Κεφαλογιάννη, του υφυπουργού Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργου 
Αμυρά και των περιφερειαρχών Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Για 
τους εργαζόμενους στο πεδίο της προστασίας του ελληνικού περιβάλλοντος, η διατή-
ρηση της φύσης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βασιλι-
κή Γραμματικογιάννη στο άρθρο της στο athensvoice.gr «Πρόγραμμα LIFE: Πρόγραμ-
μα πνοής της ΕΕ για τη φύση και τη κοινωνία», τα προγράμματα LIFE αποτέλεσαν «ένα 
New Green Deal πριν το New Green Deal». Τέλος, στο δρόμο για την αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, βασικός σταθμός είναι και παραμένει η ενεργειακή μετά-
βαση της χώρας, για την οποία η ΕΕ αποτελεί σταθερό επιταχυντή και οδηγό από το 
1998, όπως αναφέρει η Βάσω Αγγελέτου στο imerisia.gr, στο άρθρο της «Η Ευρώπη 
σύμμαχος της ενεργειακής ωρίμανσης της Ελλάδας».

Roberta Metsola: Η νεότερη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Οι 20 μόνιμες επιτροπές και οι 3 υποεπιτροπές του ΕΚ εκλέγουν νέους προέδρους και 
αντιπροέδρους για τα επόμενα δυόμισι χρόνια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. 
Οι επιτροπές ασχολούνται με νομοθετικές προτάσεις, διορίζουν διαπραγματευτικές 
ομάδες για τη διεξαγωγή συνομιλιών με τους υπουργούς της ΕΕ, εγκρίνουν εκθέσεις 
και ελέγχουν τα άλλα όργανα και θεσμούς της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για τον δημο-
κρατικό ρόλο τους στη σύντομη επισκόπηση. Δευτέρα 24 έως Πέμπτη 27 Ιανουαρίου

Ποιοι θα είναι οι νέοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των
επιτροπών του ΕΚ;

EP

Για πρώτη φορά, δύο 
Έλληνες αντιπρόεδροι - 
Γνωρίστε τους 14 νέους 
αντιπροέδρους και τους πέντε 
νέους κοσμήτορες του 
Κοινοβουλίου
Η Εύα Καϊλή και ο Δημήτρης Παπαδη-
μούλης εξελέγησαν μεταξύ των 14 νέων 
αντιπροέδρων του ΕΚ έως το 2024. Οι 
υπόλοιποι αντιπρόεδροι που εξέλεξαν οι 
ευρωβουλευτές με απόλυτη πλειοψη-
φία είναι οι: Othmar Karas, Pina 
Picierno, Pedro Silva Pereira, Ewa 
Kopacz, Evelyn Regner, Rainer Wieland, 
Katarina Barley, Dita Charanzová, Michal 
Simecka, Nicola Beer, Roberts Zule και 
Heidi Hautala, ενώ στις θέσεις των 
κοσμητόρων αναδείχθηκαν οι Anne 
Sander, Christophe Hansen, Monika 
Benova, Fabienne Keller και Marcel 
Kolaja. Οι αντιπρόεδροι μαζί με τον 
πρόεδρο του ΕΚ και τους κοσμήτορες 
αποτελούν το Προεδρείο του Κοινοβου-
λίου, κύριες αρμοδιότητες του οποίου 
είναι η θέσπιση κανόνων για την ομαλή 
λειτουργία του ΕΚ, η κατάρτιση του 
προσχεδίου για τον προϋπολογισμό και 
η λήψη αποφάσεων για διοικητικά, 
επιτελικά και οργανωτικά θέματα. Οι 
αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαταστή-
σουν τον πρόεδρο σε συζητήσεις της 
ολομέλειας ή σε συγκεκριμένες τελετές 
ή πράξεις. Οι κοσμήτορες ασχολούνται 
με διοικητικά θέματα που επηρεάζουν 
άμεσα τους ίδιους τους ευρωβουλευτές 
και συμβουλεύουν το Προεδρείο.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Οι επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς και Πολιτικών Ελευθεριών ξεκινούν τις συζητήσεις 
για τη νομοθετική διαδικασία του κανονισμού περί τεχνητής νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence Act). Στόχος της νομοθετικής δέσμης είναι η διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάττων και της ασφάλειας των ανθρώπων, καθώς και η ορθή λειτουργία των 
αγορών και του δημόσιου τομέα. Τρίτη 25 Ιανουαρίου

Τεχνητή Νοημοσύνη: Προστασία της ασφάλειας και
των δικαιωμάτων των ανθρώπων 

Το ΕΚ τιμά τα θύματα του
Ολοκαυτώματος

Οι επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχό-
λησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ρωτούν τους 
Επιτρόπους Dombrovskis, Gentiloni και Schmit για τη 
Φθινοπωρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξα-

μήνου 2022. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση λήψη συστάσεων ανά χώρα και την 
εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης. Τρίτη 25 
Ιανουαρίου 

Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης:
“Ανάκριση” Επιτρόπων από τους
ευρωβουλευτές 

Μέλη της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας θα επισκεφθούν 
το Κίεβο και τη διοικητική συνοριακή γραμμή της κατε-
χόμενης Κριμαίας για να συλλέξουν πληροφορίες για 
την τρέχουσα κρίση ασφαλείας και να εκφράσουν την 

υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Κυριακή 30 Ιανουαρίου έως Τρίτη 1η Φεβρουαρίου

Υπουργοί της Γαλλικής κυβέρνησης θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητές τους σε 
σειρά συναντήσεων με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Την Ιανουαρίου η Γαλλία ανέ-
λαβε την εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έως τον Ιούλιο του 2022. 
Δευτέρα 24 έως Πέμπτη 27 Ιανουαρίου

Αποστολή αντιπροσωπείας του
ΕΚ στην Ουκρανία

Προτεραιότητες Γαλλικής Προεδρίας

Οι ευρωβουλευτές εξέλεξαν την Roberta Metsola νέα πρόεδρο του ΕΚ έως το 2024, 
με 458 ψήφους στον πρώτο γύρο, σε εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Συνυποψήφιες 
ήταν η Alice Bah Kuhnke και η Sira Rego. Η θητεία της προέδρου Metsola θα διαρκέ-
σει για το δεύτερο μισό της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. Η Μαλτέζα Roberta 
Metsola, ευρωβουλευτής από το 2013, εξελέγη πρώτη αντιπρόεδρος τον Νοέμβριο 
του 2020 και άσκησε χρέη προέδρου μετά τον θάνατο του προέδρου Sassoli. Είναι το 
νεότερο μέλος του Κοινοβουλίου που εκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου και η 
τρίτη γυναίκα, μετά τη Simone Veil (1979-1982) και τη Nicole Fontaine (1999-2002). 
Η νεοεκλεγείσα πρόεδρος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, 
όπως η παραπληροφόρηση, οι εξωτερικές πιέσεις, η ανάγκη για οικονομική ανάκαμ-
ψη και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενώ τόνισε ότι το ΕΚ δεσμεύεται για 
διαφορετικότητα, έμφυλη ισότητα και προστασία των δικαιωμάτων των γυναι-
κών. «Θέλω οι άνθρωποι να ανακτήσουν ένα αίσθημα πίστης και ενθουσιασμού 
για το εγχείρημά μας. Πρέπει να αντισταθούμε στο αντιευρωπαϊκό αφήγημα που 
ριζώνει τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα.» ανέφερε στην πρώτη ομιλία της μετά την 
εκλογή της και πρόσθεσε «Πριν από 22 χρόνια, η Nicole Fontaine εξελέγη στο αξίωμα 
αυτό, 20 χρόνια μετά τη Simone Veil. Δεν θα περάσουν άλλες δύο δεκαετίες έως 
ότου η επόμενη γυναίκα σταθεί εδώ». 

Πώς η ΕΕ θα γίνει πιο ανθεκτική
σε εξωτερικές παρεμβάσεις; 
Η ειδική επιτροπή για τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε 
όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ ολοκλη-
ρώνει τις εργασίες 18 μηνών και εγκρίνει συστάσεις 
για να καταστεί η ΕΕ πιο ανθεκτική στις ξένες από-
πειρες παρέμβασης. Τρίτη 25 Ιανουαρίου 

Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης,
ξανά στο Στρασβούργο
Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Ιανουαρίου συναντιέται στο Στρασβούργο η Ολομέλεια 
και συζητά τις 90 συστάσεις δύο Ομάδων Πολιτών για τις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει η Ευρώπη σήμερα αλλά και στο μέλλον. Η δεύτερη Ομάδα Πολιτών υιοθέτησε 39 
συστάσεις για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος 
δικαίου και την ασφάλεια, ενώ η τρίτη Ομάδα Πολιτών με 51 συστάσεις επικεντρώθη-
κε στην κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται 
να υποβάλουν τις προτάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή, εγκρίνοντάς τες βάσει συναί-
νεσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή αναμένεται να συντάξει έκθεση σε πλήρη συνεργασία 
και διαφάνεια με την Ολομέλεια. Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλουν 
στη συζήτηση μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Διάσκεψης. Παράλληλα, οι συμμε-
τέχοντες θα τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντα προέδρου του ΕΚ David Sassoli. Παρα-
σκευή 21 και Σάββατο 22 Ιανουαρίου

Προτεραιότητες γαλλικής 
Προεδρίας: Μισθολογικό 
χάσμα, ισότητα των φύλων, 
άμυνα και δικαίωμα στην 
άμβλωση 
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον 
Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron τους 
στόχους και την πολιτική στρατηγική της 
Γαλλίας για το εξάμηνο προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Ο πρόεδρος Macron 
τόνισε τις συνεχιζόμενες απειλές στη 
δημοκρατία και την ειρήνη και την 
ανάγκη ύπαρξης διαλόγου με όσους 
παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Βασι-
κές προτεραιότητες της Γαλλίας είναι η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η 
διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών ανε-
ξαρτήτως φύλου, η ύπαρξη ισότητας 
στα διοικητικά συμβούλια των εταιρει-
ών και η συμπερίληψη του δικαιώματος 
στην άμβλωση στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Γάλλος 
πρόεδρος ανέφερε ότι «Η Ευρώπη 
πρέπει να γίνει πολιτιστική, δημοκρατική 
και εκπαιδευτική δύναμη… έχουμε τη 
δύναμη και τα μέσα». Το ΕΚ χαιρέτησε 
τις προτεραιότητες της Γαλλίας, ενώ 
ζήτησε να τερματιστούν οι ψηφοφορί-
ες με ομοφωνία στο Συμβούλιο σε 
θέματα εξωτερικών υποθέσεων για μια 
συντονισμένη δράση της ΕΕ απέναντι 
στη Ρωσία. Παράλληλα, οι ευρωβου-
λευτές πιέζουν για την επίλυση θεμάτων 
που αφορούν το κράτος δικαίους στην 
Ουγγαρία και την Πολωνία. Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τη συζήτηση εδώ.

Ένωση Υγείας: ένας ισχυρός 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων για την 
αντιμετώπιση μελλοντικών 
κρίσεων υγείας
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την προ-
σωρινή συμφωνία του Συμβουλίου για 
την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), 
ώστε να αντιμετωπιστούν ελλείψεις 
φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων. 
Στόχος είναι η ενδυνάμωση της ΕΕ για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μελλοντικών κρίσεων υγείας. Πρόκειται 
να δημιουργηθούν δυο «ομάδες καθο-
δήγησης για τις ελλείψεις», η μία στα 
φάρμακα και η άλλη στα ιατρικά προϊό-
ντα ώστε να παρακολουθούνται και να 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν ελλεί-
ψεις. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί από 
την 1η Μαρτίου 2022, μετά τη δημοσί-
ευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ. «Ο νέος κανονισμός καθιστά πιο 
διαφανή τόσο τον Οργανισμό όσο και 
όλους τους παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού, εντάσσοντάς τους πιο 
ενεργά στις σχετικές διαδικασίες και 
ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ 
των οργανισμών της ΕΕ. Η νέα πλατ-
φόρμα παρακολούθησης των ελλείψε-
ων της ΕΕ θα παρέχει στον Οργανισμό 
ένα κομβικό εργαλείο για την παρακο-
λούθηση της προσφοράς φαρμάκων 
και την πρόληψη των ελλείψεων. Εν 
ολίγοις, περισσότερη διαφάνεια, μεγα-
λύτερη συμμετοχή, καλύτερος συντονι-
σμός, αποτελεσματικότερη παρακολού-
θηση και περισσότερη πρόληψη», ανέ-
φερε ο εισηγητής Nicolás González 
Casares.

Σωστή μεταχείριση των ζώων: 
εμβληματικό ζήτημα για το 
Κοινοβούλιο
Μετά από 18 μήνες έρευνας, οι ευρω-
βουλευτές ζητούν τη θέσπιση κανόνων 
για την καλύτερη μεταχείριση των ζώων 
κατά τη μεταφορά τους με βάση τους 
ειδικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ 
προτείνουν τη μεταφορά κρέατος και 
όχι ζωντανών ζώων. Οι διατάξεις της 
ΕΕ δεν τηρούνται πάντοτε στα κράτη 
μέλη και δεν λαμβάνονται υπόψιν οι 
διαφορετικές ανάγκες των ζώων. Τα 
κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε 
θέματα όπως η έλλειψη χώρου, νερού 
και τροφής και η χρήση ακατάλληλων 
οχημάτων σε ακραίες θερμοκρασίες, 
εξού και το ΕΚ πιέζει να μειωθεί ο 
χρόνος μεταφοράς των ζώων και να 
υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες για 
την εξαγωγή ζώντων ζώων με βάση τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα καλής μεταχείρι-
σης τους. «Η καλή μεταχείριση των 
ζώων κατά τη μεταφορά τους είναι μη 
διαπραγματεύσιμη και θα πρέπει να 
τηρείται έως ότου τα ζώα φθάσουν 
στον τελικό προορισμό τους. Η μεταφο-
ρά ζώντων ζώων πρέπει να συνεχιστεί, 
τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες 
χώρες, τηρώντας παράλληλα τα υψηλό-
τερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των 
ζώων. Είναι σημαντικό για την οικονο-
μία της ΕΕ και για την οικονομική επιβί-
ωση των αγροτών μας», ανέφερε ο 
συνεισηγητής Daniel Buda.

Νόμος για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες – Αντιμετώπιση 
του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο
Το ΕΚ ενέκρινε μέτρα κατά του παράνο-
μου περιεχομένου στο διαδίκτυο, ώστε 
οι πλατφόρμες να λογοδοτούν για τους 
αλγόριθμούς τους και να ελέγχουν 
καλύτερα το περιεχόμενο που δημοσι-
εύουν. Η πρόταση Νόμου για τις Ψηφια-
κές Υπηρεσίες προβλέπει την αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου από το διαδί-
κτυο και τη λήψη προληπτικών μέτρων 
κατά της παραπληροφόρησης. Παράλ-
ληλα, οι πάροχοι πρέπει να σέβονται την 
ελευθερία της έκφρασης και την ελευ-
θερία και την πολυφωνία των ΜΜΕ. «Η 
σημερινή ψηφοφορία δείχνει ότι οι 
ευρωβουλευτές και οι Ευρωπαίοι πολί-
τες επιθυμούν φιλόδοξη νομοθεσία για 
την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία θα 
είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μελλοντι-
κές προκλήσεις. Πρέπει να εξασφαλί-
σουμε ότι οι κανόνες για την ψηφιακή 
τεχνολογία θα ωφελήσουν τους κατανα-
λωτές και τους πολίτες.», ανέφερε η 
επικεφαλής της διαπραγματευτικής 
ομάδας του Κοινοβουλίου Christel 
Schaldemose. 
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