
 «Ημέρες Αφγανών Γυναικών» στο Κοινοβούλιο την 
ερχόμενη εβδομάδα, όπου διοργανώνεται σειρά 
εκδηλώσεων, για να ρίξει φως στη δεινή κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν 
μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. 

Σημείο έναρξης, μία διάσκεψη υψηλού επιπέδου την 1η Φεβρουαρίου, όπου θα συμ-
μετάσχουν ευρωβουλευτές, εξέχουσες Αφγανές που ήταν φιναλίστ για το Βραβείο 
Ζαχάρωφ 2021, εκπρόσωποι της Επιτροπής, του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανι-
σμών.. Οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να ζητήσουν συνεντεύξεις με τις συμμετέ-
χουσες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ. Τρίτη 1η και Τετάρτη
2 Φεβρουαρίου

28 Ιανουαρίου 2022

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021 η Ελλάδα γιορτάζει με κάθε επισημότητα 
τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια. Στην πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων 
παρουσιάζεται το κοινό λογότυπο της επετείου, που φωταγωγεί την 
πρόσοψη του κτιρίου.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Ευρωβαρόμετρο για το 
Μέλλον της Ευρώπης: 
Κλιματική αλλαγή η κύρια 
πρόκληση 
Με ένα ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το 
Μέλλον της Ευρώπης το Κοινοβούλιο 
και η Επιτροπή αποτυπώνουν τις από-
ψεις της κοινής γνώμης στην Ένωση. Το 
91% των νέων (15-24 ετών) θέτει ως 
βασική προτεραιότητα την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής και σχεδόν 
ένας στους δύο Ευρωπαίους τη θεωρεί 
ως την κύρια παγκόσμια πρόκληση για 
το μέλλον της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η υγεία 
(53%) και η κλιματική αλλαγή (46%) 
επίσης συνδέονται στενά ως παγκόσμι-
ες προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώ-
πης. Η πλειοψηφία υποστηρίζει την 
ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας της 
Ευρώπης έως το 2050. Κύρια πλεονε-
κτήματα της ΕΕ για την Ελλάδα είναι η 
οικονομική, βιομηχανική και εμπορική 
ισχύς της (30%) ενώ σχεδόν το σύνολο 
των Ελλήνων (94%) θεωρεί ότι η αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί 
να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας 
και της ευημερίας. Κύριες προκλήσεις 
για την Ένωση με βάση τους Έλληνες 
ερωτηθέντες είναι η ανεργία (52%), η 
μετανάστευση (49%) και η ανεπαρκής 
οικονομική ανάπτυξη (38%). Περισσό-
τεροι από 1 στους 2 Έλληνες είναι 
ευχαριστημένοι με την ζωή στην ΕΕ, 
ενώ το 92% είναι ευχαριστημένο με τη 
ζωή στη χώρα και την οικογενειακή 
του ζωή. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν 
σε ποσοστό 43% τη συμμετοχή της 
νέας γενιάς στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης, ενώ η πλειοψη-
φία ζητάει να έχει πιο ενεργό ρόλο σε 
αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. 
Διεκδικήστε κι εσείς ενεργότερο ρόλο 
στη διαμόρφωση του μέλλοντος, κατα-
θέτοντας τις ιδέες σας στην πλατφόρμα 
της Διάσκεψης. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Ξενάγηση στην έκθεση με τα 40 ψηφιακά 
γραμματόσημα που είδατε πρώτοι στο Euseful! 
Με μεγάλη χαρά, προσκαλούμε όσους βρεθούν στην Αθήνα να περπατήσουν στην περι-
μετρική περίφραξη του Εθνικού Κήπου (επί των Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας και Βασι-
λίσσης Αμαλίας) και να περιηγηθούν στην έκθεση εικαστικών – με τη μορφή γραμμα-
τοσήμων- που διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και σημερινή ΕΕ. Τα 40 ψηφιακά «γραμματόσημα», που περι-
λαμβάνουν ένα συνοδευτικό κείμενο 40 λέξεων που το καθένα παρουσιάζει ένα 
γεγονός- ορόσημο της πορείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, παρουσιά-
στηκαν αρχικά σε εβδομαδιαία βάση και καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, μέσω του 
#EUseful Newsletter που διαβάζετε!  (όλα διαθέσιμα εδώ). 
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στην έκθεση ξεναγήθηκαν από τον επικεφαλής του 
Γραφείου, Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη,  ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κων-
σταντίνος Τασούλας, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Α’ Αντι-
πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νική-
τας Κακλαμάνης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος επί Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,  
η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη 
Ρίγκου, οι Nicolas Croizer, σύμβουλος A', και Cécile Candat, σύμβουλος ευρωπαϊκών 
υποθέσεων της Πρεσβείας της Γαλλίας εκ μέρους της Γαλλικής Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της ΕΕ. Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική παραχώρηση από τον 
Δήμο Αθηναίων του χώρου της περίφραξης του Εθνικού Κήπου και θα διαρκέσει έως 
τις 21 Φεβρουαρίου.

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 7ο «Από τα ορυχεία στους ψηφιακούς 
νομάδες»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το Γραφείο 
του ΕΚ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα έντυπη έκδοση με 33 δημοσιογραφι-
κές μαρτυρίες για το πώς άλλαξε ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων ως 
αποτέλεσμα της ένταξης. Στο 7ο κεφάλαιο της συλλεκτικής έκδοσης με τίτλο «Από τα 
ορυχεία στους ψηφιακούς νομάδες», η Μαρία Μπρόκου παρουσιάζει στο κείμενό της 
στο efsyn.gr «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: το όφελος της χώρας από τους κανονι-
σμούς της ΕΕ και οι νέες προκλήσεις», τα οφέλη που δημιούργησε για το εργατικό δυνα-
μικό της χώρας μας η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανονισμών στην ελληνική 
νομοθεσία, ιδιαίτερα στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  Η συμμετοχή 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σταματήσει να βελτιώνει τις εργασιακές συν-
θήκες για τους πολίτες της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν η Ρομίνα Νικηφόρου στο 
άρθρο της «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη μάχη για τη μετάβαση στη νέα εποχή της 
τηλεργασίας ― Ανοίγει ο δρόμοςτης Ευρώπης για ψηφιακούς νομάδες και μικρές επιχειρή-
σεις» και η Νίκη Παπάζογλου στο κείμενό της «Πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει 
καινοτομία και startups ― Ιστορίεςεπιχειρηματικής επιτυχίας στα 40 χρόνια πορείας της 
Ελλάδας στην ΕΕ» στο insider.gr, η ψηφιακή μετάβαση πλέον βρίσκεται ψηλά στην ευρω-
παϊκή ατζέντα ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους σε όλη 
την Ένωση και επιταχύνοντας την επιχειρηματική επιτυχία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώ-
νει η Μαίρη Βενέτη στο liberal.gr στο άρθρο της με τίτλο «40 χρόνια στην ΕΕ: Ιστορίες 
καθημερινής επιτυχίας made in EE», απαριθμώντας τα έργα και τα προγράμματα που 
έχουν ωφελήσει σπουδαστές, ερευνητές, γεωργούς, επιχειρήσεις, οργανισμούς, 
πόλεις και περιφέρειες σε ολόκληρη την ΕΕ.

10 προκλήσεις για το 2022

EP

Τρίτη Σύνοδος της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης: 
δημοκρατία και κλιματική 
αλλαγή στο προσκήνιο
Στις 21 και 22 Ιανουαρίου, η Ολομέλεια 
της Διάσκεψης πραγματοποίησε την 
τρίτη της σύνοδο, όπου εξετάσθηκαν 
συνολικά 90 συστάσεις που διατυπώθη-
καν από δύο ομάδες Ευρωπαίων πολι-
τών, με θεματικές: «Ευρωπαϊκή δημο-
κρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια» και «Κλιματική 
αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία», καθώς και 
συναφείς συστάσεις εθνικών ομάδων 
πολιτών. «Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα 
από την αυτοπεποίθηση με την οποία οι 
εκπρόσωποι των πολιτών υπερασπίστη-
καν τις συστάσεις τους στις συζητήσεις 
τους με έμπειρους πολιτικούς. Είναι 
σαφές ότι αναμένουν να δοθεί συγκε-
κριμένη συνέχεια, με σεβασμό του 
ευρύτερου οράματός τους. Στο τέλος 
θα πρέπει να υπάρξει απόκριση σε όλες 
τις συστάσεις», ανέφερε εκ μέρους του 
ΕΚ ο GuyVerhofstadt. Τον Φεβρουάριο, 
αναμένεται να ολοκληρώσουν τις εργα-
σίες τους ακόμη δύο Ομάδες Πολιτών: 
Η ομάδα που εξετάζει τη θεματική «ΕΕ 
στον κόσμο / μετανάστευση» θα συνα-
ντηθεί από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρί-
ου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσι-
ας Διοίκησης στο Μάαστριχτ, ενώ η 
ομάδα για τις θεματικές «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη / 
Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία / 
Ψηφιακός μετασχηματισμός» θα συνα-
ντηθεί  από τις 25 έως τις 27 Φεβρουα-
ρίου στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων στο Δουβλίνο. Μπορείτε να 
συμβάλετε και εσείς καταθέτοντας τις 
ιδέες σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της 
Διάσκεψης.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2021, Maria Ressa, δημοσιογράφος, συγγραφέ-
ας, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του διαδικτυακού ειδησεογραφικού 
ιστότοπου των Φιλιππίνων Rappler, θα μιλήσει στην ειδική επιτροπή για τις Εξωτερικές 
Παρεμβάσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και την προ-
στασία της ελευθερίας της έκφρασης στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τρίτη 1η Φεβρου-
αρίου

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Maria Ressa μιλάει στο ΕΚ 

Το ΕΚ στο πλευρό των
γυναικών του Αφγανιστάν

Αν κάτι διδαχθήκαμε τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι εξελίξεις σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη επηρεάζουν με μεγάλη ταχύτητα ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για να μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις της φετινής χρονιάς, η 
Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) συγκεντρώνει τα δέκα 
θέματα που αξίζουν την προσοχή μας  το 2022. Μεταξύ των θεμάτων που εντοπίζουν 
οι πολιτικοί αναλυτές είναι ο πληθωρισμός, η οικονομική ανάκαμψη από την παν-
δημία, οι πολιτικές για πράσινη και βιώσιμη αγροτική παραγωγή, η επίτευξη 
μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με παράλληλη διατήρηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης, οι στόχοι ισότητας για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και η κοινή πολιτική 
άμυνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε όλα τα θέματα αναλυτικά εδώ. 

Γιατί η Europol κρατά τα
προσωπικά δεδομένα;
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων συζητάμε τους δύο εμπλε-
κόμενους φορείς την πρόσφατη εντολή διαγραφής 
προσωπικών δεδομένων που έλαβε η Europol από 
τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Η 
εντολή αναφέρει ότι περίπου τέσσερα petabyte προ-

σωπικών δεδομένων έχουν αποθηκευτεί από την Europol χωρίς αποδεδειγμένη σύν-
δεση με οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Τρίτη 1η Φεβρουαρίου

Ευρωβουλευτές στην Ουκρανία σε προσπάθεια
αποκλιμάκωσης της κρίσης
Μέλη της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της υποεπιτροπής Ασφάλειας και 
Άμυνας ταξιδεύουν στην Ουκρανία τις επόμενες μέρες. Οι ευρωβουλευτές θα βρε-
θούν στο Κίεβο για να επιθεωρήσουν την τρέχουσα κατάσταση και να εκφράσουν την 
αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό, καθώς και την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενες 
ενέργειες της Ρωσίας για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης. Η επίσκεψη πραγματο-
ποιείται ως μέρος διπλωματικών προσπαθειών αποκλιμάκωσης και αποφυγής των 
καταστροφικών συνεπειών ενός πιθανού πολέμου. Κυριακή 30 Ιανουαρίου έως Τετάρτη 2 
Φεβρουαρίου

«Ποτέ ξανά»: το Κοινοβούλιο 
τίμησε τη Διεθνή Ημέρα 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος
Στις 27 Ιανουαρίου, επέτειο της απελευ-
θέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου 
συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, το ΕΚ σε 
ειδική ολομέλεια τίμησε τη μνήμη των 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος, φιλοξε-
νώντας την 100χρονη επιζώσα Margot 
Friedländer. Η πρόεδρος του ΕΚ 
Roberta Metsola τόνισε ότι «ενωμένοι 
στην πολυμορφία, στεκόμαστε απένα-
ντι στους αρνητές του Ολοκαυτώματος, 
στις θεωρίες συνωμοσίας, στην παρα-
πληροφόρηση και σε κάθε είδος βίας 
που στοχεύει και αποκλείει μέλη των 
κοινοτήτων μας. Θα τιμήσουμε την 
μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώμα-
τος αν δεν ξεχάσουμε ποτέ. Αν δεν 
εφησυχάσουμε ποτέ. Αν δεν γίνουμε 
ποτέ συνεργοί. Αν δεν σιωπήσουμε 
ποτέ». Σε κλίμα συγκίνησης, η Margot 
Friedländer κάλεσε τους ανθρώπους να 
βρίσκονται «σε επαγρύπνηση και να μην 
αποστρέφουν το βλέμμα όπως συνέβη 
τότε».  Όπως σημείωσε, «το μίσος, ο 
ρατσισμός, ο αντισημιτισμός δεν πρέπει 
να είναι η τελευταία λέξη στην ιστορία. 
Η αντιμετώπιση των ανθρώπων ως 
ανθρώπων, ανεξάρτητα από το χρώμα 
του δέρματος, τη θρησκεία ή την εθνική 
καταγωγή τους, είναι σημαντική και 
σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα. Η ανθρώπι-
νη αντιμετώπιση, η ανεκτικότητα και ο 
σεβασμός είναι πιο σημαντικά παρά 
ποτέ για την ειρηνική συνύπαρξη».

Μήπως αγνοούμε τη 
σοβαρότητα των ξένων 
παρεμβάσεων και της 
παραπληροφόρησης;
Ανησυχητικά τα αποτελέσματα της 18μηνης 
έρευνας που διεξήγαγε η Ειδική επιτροπή του 
ΕΚ για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της παραπληροφόρησης, η 
οποία ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας 
πέρασε. Οι ευρωβουλευτές πιέζουν για τη 
λήψη μέτρων και τονίζουν ότι οι πολίτες δεν 
έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιληφθεί τη σοβα-
ρότητα της απειλής των ξένων αυταρχικών 
καθεστώτων, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Η 
έλλειψη μηχανισμών άμυνας αλλά και επαρ-
κούς συντονισμού μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
διευκολύνει κάθε είδους κυβερνοεπιθέσεις και 
τη δημιουργία πολωτικού κλίματος στο διαδί-
κτυο. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι 
αυτές οι απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της 
εκπαίδευσης, την οργάνωση εκστρατειών 
ενημέρωσης, την ενίσχυση του πλουραλισμού 
των ΜΜΕ και των fact-checkers. «Απαιτούνται 
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων κενών: να λογοδοτούν οι διαδικτυ-
ακές πλατφόρμες και να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια των αλγορίθμων τους, να ρυθμίζε-
ται η αγορά δεδομένων, να ενισχύεται η 
κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα ΜΜΕ 
και να επιτρέπεται η ενημερωμένη ατομική 
ευθύνη μέσω προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης», ανέφερε η εισηγήτρια της πρότασης  
Sandra Kalniete. Η ολομέλεια του ΕΚ πρόκειται 
να ψηφίσει επί των συστάσεων της επιτρο-
πής  στη σύνοδο του Μαρτίου. 

Ίση πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη για όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ
Την κάλυψη των ανισοτήτων προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι σε 
κάθε περιφέρεια της Ένωσης θα έχουν 
ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομι-
κής περίθαλψης ζητούν σε πρότασή 
τους τα μέλη της επιτροπής Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, σε 
ορισμένες περιοχές παρατηρείται έλλει-
ψη σε βασικές υποδομές,καλά εκπαι-
δευμένο προσωπικό και ποιοτικές υπη-
ρεσίες. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν 
να δοθεί έμφαση σε διασυνοριακές 
συνεργασίες και κίνητρα για την ανά-
πτυξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε 
περιοχές που έχουν πληγεί από το 
braindrain, καθώς και να αναπτυχθεί ο 
τομέας της ψηφιακής ιατρικής, της 
ρομποτικής και άλλων σύγχρονων 
μέσων στις αγροτικές περιοχές. 

Γνωρίστε το νέο Προεδρείο 
του ΕΚ- με δύο Έλληνες 
αντιπροέδρους
Το ΕΚ εξέλεξε το νέο του Προεδρείο για 
την τρέχουσα νομοθετική περίοδο, 
δηλαδή το διευθυντικό όργανο αρμόδιο 
για ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, 
το προσωπικό και την οργάνωση του 
σώματος. Νέα πρόεδρος εξελέγη η 
Roberta Metsola, από τη Μάλτα, ενώ δύο 
Έλληνες ευρωβουλευτές, η Εύα Καϊλή 
και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, εξελέγη-
σαν στο αξίωμα του Αντιπροέδρου, για 
πρώτη και τέταρτη συνεχόμενη φορά 
αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις του Προε-
δρείου, σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
ψήφος του προέδρου κάνει τη διαφορά. 
Το Προεδρείο συνεδριάζει δυο φορές τον 
μήνα ενώ μεταξύ άλλων αποφασίζει 
σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης 
των πολιτικών κομμάτων που εκπρο-
σωπούνται στο ΕΚ. Οι ευρωβουλευτές 
επέλεξαν επίσης και τους νέους προέ-
δρους και αντιπροέδρους των επιτρο-
πών. «Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύ-
σουμε τη φωνή όλων των Ευρωπαίων. 
Μαζί θα συνεχίσουμε να μεταρρυθμίζου-
με και να εκσυγχρονίζουμε το Κοινοβού-
λιο», δήλωσε η νέα πρόεδρος, Roberta 
Metsola.
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Η Ελλάδα γιορτάζει µε 
κάθε επισηµότητα τη 
συµπλήρωση 40 χρόνων 
από την είσοδό της στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Αλλαγή 
της «στρατηγικής 
κατευνασμού» της ΕΕ ζητούν 
ευρωβουλευτές
Αλλαγή της στρατηγικής της ΕΕ ζητούν 
σε κοινή τους δήλωση ευρωβουλευτές 
τεσσάρων πολιτικών ομάδων, τονίζο-
ντας ότι η επιβράβευση αποσχιστικών 
πολιτικών στέλνει λάθος μηνύματα 
στους πολιτικούς, τους πολίτες και ολό-
κληρη την περιοχή της Βοσνίας-Ερζεγο-
βίνης. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν 
τις ενέργειες διχασμού του ηγέτη της 
χώρας, Milorad Dodik, προτρέπουν το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕνα 
επιβάλουν κυρώσεις και παροτρύνουν 
την ΕΕ να διασφαλίσει τη διεξαγωγή 
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών τον 
Οκτώβριο του 2022. «Καταδικάζουμε 
απερίφραστα τις συνεχιζόμενες επικίν-
δυνες και διχαστικές ενέργειες του 
Σέρβου μέλους της Προεδρίας της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Milorad Dodik, 
που ισοδυναμούν με σκόπιμη προσπά-
θεια υπονόμευσης της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της 
χώρας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πώς θα προετοιμαστεί η 
ευρωπαϊκή δημοκρατία για τις 
προκλήσεις των social media;
Σε ειδική ακρόαση που διοργάνωσε η 
επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, οι 
ευρωβουλευτές συζήτησαν με ειδικούς 
για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και το 
ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομ-
μάτων στην εποχή των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης. Σκοπός της ακρόασης 
ήταν να διερευνηθούν τρόποι να δια-
φυλαχθεί η προώθηση του πλουραλι-
σμού, της διαφάνειας και της ασφάλει-
ας. Οι ευρωβουλευτές και οι προσκε-
κλημένοι ομιλητές  εστίασαν στο τι 
μπορεί να κάνει το ΕΚ υπό τη νομοθετι-
κή και πολιτική του ιδιότητα, στο πλαί-
σιο πρωτοβουλιών όπως η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ψηφια-
κό Νόμο και οι εργασίες του Κοινοβου-
λίου για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊ-
κού Εκλογικού Νόμου. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6JMDxw1SEY
www.europarl.gr
www.europarl.gr

www.europarl.gr
https://www.youtube.com/watch?v=GMbNh0I0lno
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/2022/01/11/ten-issues-to-watch-in-2022/
https://epthinktank.eu/2022/01/11/ten-issues-to-watch-in-2022/
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/698852/EPRS_IDA(2022)698852_EN.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20220120STO21415/mellon-tis-europis-oi-protaseis-ton-politon-gia-ti-dimokratia-kai-ton-planiti
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/video/citizens-discuss-recommendations-with-institutions-lawmakers-and-ngos_N01_AFPS_220124_CFP2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_International_Holocaust_Remembrance_Day_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220120IPR21417/pote-xana-to-ek-tima-ti-diethni-imera-mnimis-tou-olokautomatos
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220127RES22050/20220127RES22050.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/video/v_I217046
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220119IPR21313/eu-should-build-a-sanctions-regime-against-disinformation
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INGE/PR/2022/01-25/1241458EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INGE/DV/2022/01-25/INGEcompromiseamendments_clean_210122_EN.pdf
,https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96934/SANDRA_KALNIETE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20190705STO56304/poios-einai-poios-sto-europaiko-koinovoulio
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/125109/EVA_KAILI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/28586/DIMITRIOS_PAPADIMOULIS/home
https://robertametsola.eu/
https://robertametsola.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220124IPR21616/bosnia-and-herzegovina-meps-call-for-fundamental-change-of-eu-strategy
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690659/EPRS_ATA(2021)690659_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690659/EPRS_ATA(2021)690659_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220124RES21626/20220124RES21626.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220119IPR21320/guarantee-access-to-healthcare-services-in-all-eu-regions
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652004/EPRS_ATA(2020)652004_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/afco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220124IPR21610/european-democracy-and-the-role-of-political-entities-in-the-social-media-era
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211108IPR16845/transparency-eu-values-and-pluralism-new-rules-for-european-political-parties
.https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-constitutional-affairs-afco/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-european-union
https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/sede/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/sede/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220121IPR21523/european-parliament-delegation-to-visit-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/el/news
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/el/news
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming?df=2022-02-01
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220120IPR21429/european-parliament-to-host-afghan-women-days
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home/highlights
https://www.europol.europa.eu/
https://edps.europa.eu/_en
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2021/press-release/
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/40-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5-40-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-open-air-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/euseful-%E2%80%93-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-newsletter-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/287560_ygieini-kai-asfaleia-stin-ergasia-ofelos-tis-horas-apo-toys-kanonismoys-tis-ee
https://www.insider.gr/oikonomia/160582/eyropaiko-koinoboylio-sti-mahi-gia-tin-metabasi-stin-nea-epohi-tis-tilergasias
https://www.insider.gr/oikonomia/160582/eyropaiko-koinoboylio-sti-mahi-gia-tin-metabasi-stin-nea-epohi-tis-tilergasias
https://www.insider.gr/tehnologia/160941/pos-eyropaiko-koinoboylio-stirizei-kainotomia-kai-startups-istories
https://www.insider.gr/tehnologia/160941/pos-eyropaiko-koinoboylio-stirizei-kainotomia-kai-startups-istories
https://www.insider.gr/tehnologia/160941/pos-eyropaiko-koinoboylio-stirizei-kainotomia-kai-startups-istories
https://www.insider.gr/
https://www.liberal.gr/
https://www.facebook.com/EPHellas/posts/296667665827744
https://www.instagram.com/p/CY_bknEohvT/
anna.efstathiou@europarl.europa.eu
elvira.forte@europarl.europa.eu
constantinos.tsoutsoplides@ep.europa.eu
https://www.facebook.com/EPHellas
https://www.instagram.com/ephellas/
https://twitter.com/ep_hellas
https://www.youtube.com/user/europarlgr
www.europarl.gr
www.europarl.europa.eu



