
Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του 
Καταναλωτή θα συζητήσει το σχέδιο έκθεσής της για 
την προώθηση ενός κοινού φορτιστή για όλες τις 
κινητές συσκευές. Το προσχέδιο περιέχει αλλαγές 
σχετικά με την μείωση των αποβλήτων, τη συμπερί-
ληψη άλλων συσκευών, την ασύρματη φόρτιση κ.ά.-
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Πώς ακριβώς στηρίζει η ΕΕ 
την Ουκρανία;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει συνε-
χώς να ενισχύει τους δεσμούς της με 
την Ουκρανία, μια χώρα που δέχεται 
όλο και ισχυρότερες πιέσεις από την 
γειτονική Ρωσία για να ενταχθεί στη 
δική της σφαίρα επιρροής. Το 2014 η 
Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία παραβι-
άζοντας το διεθνές δίκαιο, κίνηση την 
οποία καταδίκασε η ΕΕ. Την ίδια χρονιά, 
το ΕΚ επικύρωνε μία ολοκληρωμένη και 
σε βάθος συμφωνία ελεύθερου εμπορί-
ου με την Ουκρανία, ενώ διαχρονικά 
έχει λάβει σειρά πρωτοβουλιών για να 
στηρίξει την οικονομία, την πράσινη 
και ψηφιακή μετάβαση και την αναδι-
άρθρωση της χώρας, διαθέτοντας 
δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις 
και δάνεια. Αντίστοιχα, οι Ουκρανοί 
πολίτες απαλλάχθηκαν από το 2017 
από την υποχρέωση έκδοσης βίζα για 
βραχεία διαμονή στην ΕΕ, ενώ χιλιάδες 
ουκρανοί φοιτητές έχουν επισκεφθεί 
την Ευρώπη συμμετέχοντας σε προ-
γράμματα Erasmus. Ο υβριδικός πόλε-
μος που έχει εξαπολυθεί τα τελευταία 
χρόνια από το Κρεμλίνο κατά της 
Ουκρανίας, ασκώντας οικονομικές 
πιέσεις και καταστρώνοντας επιθέσεις 
παραπληροφόρησης, θεωρείται από 
την ΕΕ πόλεμος εναντίον της ευρωπαϊ-
κής ασφάλειας και διχαστική απόπειρα 
εναντίον της Ένωσης.  Τον περασμένο 
Δεκέμβριο η ολομέλεια του ΕΚ κάλεσε 
την Μόσχα να αποσύρει αμέσως τα 
στρατεύματά της από τα σύνορα με την 
Ουκρανία.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Θέλεις να διοργανώσεις Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη 
Νεολαία; Μάθε πώς! 
Ανήκεις σε κάποια νεανική, μη κερδοσκοπική οργάνωση και σε ενδιαφέρει να οργα-
νώσεις μία Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία, όπου νέοι από 16 έως 30 ετών, μαζί 
με ακτιβιστές, ειδικούς, influencers, τοπικές αρχές, θα συναντηθούν για να μάθουν για 
την ΕΕ, να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν πραγματικότητα  την έννοια του ενεργού 
πολίτη; Είσαι στο σωστό μέρος! Για το 2022, το ΕΚ θα στηρίξει με επιχορηγήσεις δύο μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις για να βοηθήσει τον συντονισμό δύο τοπικών εκδηλώσε-
ων, εν αναμονή της επόμενης Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία (EYE), που διορ-
γανώνει κάθε δύο χρόνια το ΕΚ στο Στρασβούργο και έχει προγραμματιστεί για το 2023. 
Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Μαρτίου 2022 (18:00 ώρα Ελλάδας). Στην πλατφόρμα
mazi.eu θα βρεις τι χρειάζεται για μια επιτυχημένη αίτηση. Καλή επιτυχία!

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στην Ελλάδα! 
Αυτό το Σάββατο 5 Φερβουαρίου, οι νέοι στην Ελλάδα συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
του αύριο της Ευρώπης. Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη διάσκεψη 
που συνδιοργανώνουν τα Europe Direct Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου με αφορμή την ανακήρυξη 
του 2022 ως «Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας». Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου  
στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Χάρης Κούντουρος. Ο νέοι που θα συμμετά-
σχουν θα εργαστούν πάνω σε δύο θεματικές: «Δρω τοπικά» και «Γυναίκες στην 
Ευρώπη: από την ανισότητα στην ίση συμμετοχή», ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσουν 
τα πορίσματα τους. Συμμετέχοντα Κέντρα είναι τα Europe Direct Λευκωσίας και Λάρνα-
κας από την Κύπρο, και της Μαδέιρα από την Πορτογαλία.Τη διάσκεψη υποστηρίζει 
επίσης το Europe Direct Πειραιά. Μάθε περισσότερα για τη Διάσκεψη και μοιράσου τις 
ιδέες σου για το Μέλλον της Ευρώπης εδώ.

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 8ο «Χωρίς δραχμή στην τσέπη»
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. Το 8ο κεφάλαιο της συλλεκτικής έκδοσης με τίτλο «Χωρίς 
δραχμή στην τσέπη» εξερευνά τις θεμελιώδεις αλλαγές που έφερε στην ελληνική οικονο-
μία η μετάβαση στο ευρώ. Η αφοσίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλληλεγγύη και 
τη στήριξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος έρχεται στο προσκήνιο στο κείμενο του 
Δημήτριου Πεφάνη στο cnn.gr «Η Ευρώπη του «whatever it takes». Μεταφέροντας τον 
αναγνώστη στο τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα, ο δημοσιογράφος προχωρά στο επόμενο 
κείμενό του στο cnn.gr «Το τέλος του εφιάλτη των υποτιμήσεων» , σε μια ανάλυση των 
συνεχών υποτιμήσεων που μάστιζαν την οικονομία της χώρας πριν έρθει στο ενιαίο 
νόμισμα. Κοινό παρονομαστή στο κεφάλαιο αυτό αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και ο καταλυτικός ρόλος που έχει για την ευημερία των χωρών της ευρωζώνης, συμ-
βολή στην οποία αναφέρεται εκτενώς η Δήμητρα Καδδά στο άρθρο της στο insider.gr 
«Μοχλός στήριξης από Ευρωκοινοβούλιο για πιο ήπιους δημοσιονομικούς κανόνες», 
με αφορμή τις μάχες των ευρωβουλευτών για το εμβληματικό Ταμείο Ανάκαμψης και 
τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021-2027.

EP

Το ΕΚ στο πλευρό των 
γυναικών του Αφγανιστάν 
Την εβδομάδα που πέρασε, το ΕΚ διορ-
γάνωσε τις «Ημέρες Αφγανών Γυναι-
κών», με σκοπό την ανάδειξη της 
δεινής κατάστασης που αντιμετωπί-
ζουν οι γυναίκες στη χώρα. Σε διάσκε-
ψη υψηλού επιπέδου συμμετείχαν 
ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι του ΟΗΕ, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
Αφγανών γυναικών. Ομιλίες απηύθυ-
ναν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του 
κοινοβουλίου Roberta Metsola και η 
πρώην υπουργός Γυναικείων Υποθέσε-
ων του Αφγανιστάν Sima Samar. Πραγ-
ματοποιήθηκαν επίσης σεμινάρια, συζη-
τήσεις με νέους, ομιλίες και προβολές. 
Οι εκδηλώσεις, είναι μέρος της γενικευ-
μένης κινητοποίησης του ΕΚ στην κατεύ-
θυνση της ανάδειξης και αντιμετώπισης 
του κινδύνου που διατρέχουν πολλοί 
πολίτες, μετά την απόσυρση των στρα-
τευμάτων ΗΠΑ / ΝΑΤΟ από το Αφγανι-
στάν τον Αύγουστο του 2021 και την 
επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. 
Τον Σεπτέμβριο, ζήτησε τη συνεργασία 
των ευρωπαϊκών χωρών για την απο-
μάκρυνση των ευάλωτων στο νέο 
καθεστώς, καθώς και την προστασία  
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ειδικότερα των γυναικών. Οι ευρωβου-
λευτές προτείνουν επίσης ειδικό πρό-
γραμμα βίζας για Αφγανές γυναίκες που 
ζητούν προστασία, έχοντας καταστήσει 
αυτή την ανάγκη προτεραιότητά τους. 
Το 2021,  ομάδα 11 Αφγανών γυναικών 
προτάθηκε για το Βραβείο Ζαχάρωφ 
2021 για την Ελευθερία της Σκέψης, 
τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα 
τους για ισότητα. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Η επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει επίσης με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
Valdis Dombrovskis και τον επίτροπο Οικονομικών Paolo Gentiloni το δημοσιονομικό 
σκέλος της Φθινοπωρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022. Πιο συγκεκριμέ-
να, θα αναλυθεί το πώς τα κράτη-μέλη πρέπει να μειώσουν τα χρέη τους και πώς 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία της διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης για να 
βελτιωθεί η συνεργασία στον τομέα των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης. Δευτέ-
ρα 7 Φεβρουαρίου

Dombrovskis και Gentiloni στο ΕΚ για τα δημοσιονομικά

Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Yγείας θα υιοθετήσει τη θέση της σχετικά με 
τους προτεινόμενους κανόνες που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπατα-
ριών, από τη φάση του σχεδιασμού ως το τέλος της χρήσης τους. Οι ευρωβουλευτές, 
μεταξύ άλλων, θα ψηφίσουν τροπoλογίες σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας και 
ασφάλειας, όπως το ανακυκλούμενο περιεχόμενο και το αποτύπωμα άνθρακα, και τη 
διαχείριση απορριμμάτων. Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου

Ο κύκλος ζωής ... των μπαταριών  

Την Τρίτη, το ΕΚ θα δημοσιεύσει το «Parlemeter 2021» ένα ειδικό ευρωβαρόμετρο 
που διενεργήθηκε για το ΕΚ στα 27 κράτη-μέλη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 
2021, και αποτυπώνει τις απόψεις της κοινής γνώμης σχετικά με την ΕΕ και τα κεντρικά 
ζητήματα της εποχής. Η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola, αναμένεται να συμμετέχει 
σε διαδικτυακή συζήτηση μέσω facebook για τα αποτελέσματα της έρευνας. Τρίτη, 8 
Φεβρουαρίου, 14:30

Parlemeter 2021: Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

H επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας αναμένεται να υιοθετήσει σειρά προτάσεων, για 
την αντιμετώπιση του συστημικού ρατσισμού στα ΜΜΕ, την εκπαίδευση και τον 
αθλητισμό. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), το 
45% των ατόμων με καταγωγή από τη Βόρεια Αφρική, το 41% των Ρομά και το 39% 
των ατόμων με καταγωγή από την υποσαχάρια Αφρική έχουν κάποια στιγμή αντιμετω-
πίσει ρατσισμό και προκατάληψη. Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου

Ο αγώνας κατά του ρατσισμού δεν σταματά

Την εβδομάδα που έρχεται, οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για τη Σύνοδο της 
ολομέλειας στις 14-17 Φεβρουαρίου, κατά την οποία οι ευρωβουλευτές θα κληθούν 
να εξετάσουν και να ψηφίσουν σε μία σειρά από θέματα που αφορούν τη νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική ενάντια στον καρκίνο, τις ευρω-ρωσικές σχέσεις υπό το πρίσμα της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας, τους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των παι-
χνιδιών αλλά και τις παράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει 
με τον εορτασμό της 20ής επετείου του κοινού νομίσματος, ενώ θα ακολουθήσει 
debate με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde. Εκπρόσωποι Τύπου του ΕΚ και των 
πολιτικών ομάδων θα ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για όλα τα θέματα της 
ολομέλειας. Συνδεθείτε εδώ για να παρακολουθήσετε ζωντανά. Παρασκευή 10 Δεκεμ-
βρίου, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Οι ευρωβουλευτές σε ρυθμούς ολομέλειας 

Ένας για όλα (τα κινητά) 

Συνάντηση της ECON με την Christine Lagarde
Στην καθιερωμένη τους συνάντηση, τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών θα συζητή-
σουν με την επικεφαλής της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, τις τάσεις της 
μετα-πανδημικής εποχής και τις επιπτώσεις τους στη χάραξη πολιτικής, καθώς και την 
επικοινωνιακή στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου

Ενισχύεται η Europol μετά από 
συμφωνία Κοινοβουλίου- 
Συμβουλίου 
Ενισχυμένη εντολή έχει πλέον η 
Europol, ο οργανισμός της ΕΕ για την 
επιβολή του νόμου, η οποία μπορεί πια 
να αναβαθμίσει τη στήριξή της  στα 
κράτη μέλη σχετικά με την αντιμετώπι-
ση του σοβαρού εγκλήματος, της τρο-
μοκρατίας, αλλά και των αναδυόμενων 
απειλών κατά της ασφάλειας, όπως οι 
κυβερνοεπιθέσεις. Οι αλλαγές στην 
λειτουργία της συνοδεύονται από ένα 
αυξημένο δίχτυ ασφαλείας για την 
προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων, η οποία αποτελεί πάγια προτεραιό-
τητα της ΕΕ, καθώς και από ισχυρότερη 
κοινοβουλευτική εποπτεία και λογοδο-
σία. Οι αλλαγές αυτές εναρμονίζονται με 
τις διεκδικήσεις των ευρωβουλευτών 
για ένα κοινό, υψηλό επίπεδο κυβερνο-
ασφάλειας στην Ένωση, αφού η ζημιά 
που προκαλείται από τις κυβερνοεπιθέ-
σεις δεν αφορά μόνο την οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά 
επηρεάζει τα δημοκρατικά θεμέλια της 
ΕΕ και απειλεί τις βασικές λειτουργίες 
της κοινωνίας.  Τα παραπάνω περιγρά-
φονται σε συμφωνία μεταξύ Συμβουλί-
ου και ΕΚ, η οποία θα πρέπει να επικυ-
ρωθεί από την επιτροπή Ελευθεριών 
του ΕΚ και το Συμβούλιο, πριν την τελική 
ψήφιση στην Ολομέλεια και την υιοθέ-
τηση από το Συμβούλιο.  

Προτάσεις για δικαιότερη και 
απλούστερη φορολογία
Σε έκθεση που υιοθέτησε η επιτροπή Οικονο-
μικών αυτή την εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές 
ζητούν από την Επιτροπή να διατυπώσει 
προτάσεις για να αντιμετωπιστεί η φορο-
διαφυγή και να διευκολυνθούν οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως προς 
τη συμμόρφωσή τους στις φορολογικές 
απαιτήσεις. Οι ευρωβουλευτές κάνουν 
αναφορά στις  προκλήσεις της 
μετά-COVID εποχής, όπως η τηλε-εργασία, 
η ανάγκη να αυξηθεί η αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη  έτσι 
ώστε να καλύπτεται η αγορά κρυπτονομισμά-
των και η αναγκαιότητα για φορολογικά 
κίνητρα. Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει 
συστάσεις για την μείωση των διαφυγό-
ντων κερδών του ΦΠΑ, τα οποία το 2018 
υπολογίστηκαν σε 140 δις ευρώ. 

Who is who: Γνωρίστε τους 
νέους επικεφαλής των 
επιτροπών του ΕΚ 
Γνωρίστε τους νέους επικεφαλής των 
επιτροπών του ΕΚ, οι οποίοι εξελέγησαν 
πριν λίγες ημέρες, σε αυτόν το σύνδεσμο. 
Η θητεία των προέδρων και των αντιπροέ-
δρων έχει διάρκεια δυόμιση ετών. Το 
Κοινοβούλιο διαθέτει 20 μόνιμες επιτρο-
πές και τρεις υποεπιτροπές, οι οποίες 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής- όπως είναι το περιβάλλον, το 
διεθνές εμπόριο, η απασχόληση, ο πολι-
τισμός. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη 
συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, οι 
οποίες κατατίθενται και ψηφίζονται 
στην ολομέλεια, ορίζουν ομάδες δια-
πραγμάτευσης για τη διενέργεια συνο-
μιλίων με τους υπουργούς της ΕΕ, 
υιοθετούν εκθέσεις, διοργανώνουν ακρο-
άσεις και ελέγχουν το έργο των άλλων 
οργάνων και θεσμών της ΕΕ. Για μια 
σύντομη επισκόπηση της λειτουργίας των 
επιτροπών μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.  
Για τη νομοθετική περίοδο που ξεκίνησε 
τον Ιούνιο 2019 το Κοινοβούλιο ενέκρινε 
τη σύσταση τριών ειδικών επιτροπών (για 
τον καρκίνο, την τεχνητή νοημοσύνη, και 
τις παρεμβάσεις από ξένες χώρες στη 
δημοκρατία), καθώς και μίας εξεταστικής 
επιτροπής για τη διερεύνηση της παράνο-
μης μεταφοράς ζώων.

Τι συζήτησε ο πρόεδρος του 
Eurogroup με την  επιτροπή 
Οικονομικών;
Στο πλαίσιο των Οικονομικών Διαλόγων 
για την κατάσταση της Ευρωζωνης, που 
πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, 
ο πρόεδρος του Eurogroup Paschal 
Donohoe απάντησε σε ερωτήσεις 
μελών της επιτροπής Οικονομικών του 
ΕΚ. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τον πλη-
θωρισμό, που σύμφωνα με ανησυχίες 
ευρωβουλευτών δεν έχει αντιμετωπιστεί 
επαρκώς, την τραπεζική ένωση, αλλά και 
τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης, πάνω στην οποία 
αναμένεται σύντομα πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Ο κ. Donohoe τόνισε 
ότι οι οικονομικές προοπτικές εξακο-
λουθούν να φαίνονται ευνοϊκές, 
ωστόσο το επίπεδο αβεβαιότητας  είναι 
υψηλό. Επίσης, ανέφερε ότι, ενώ η δημο-
σιονομική στήριξη θα είναι χαμηλότερη 
φέτος από πέρυσι, θα ήταν σημαντικό να 
αποφευχθούν ξαφνικές αλλαγές προς το 
χειρότερο, και για αυτό θα συνεχίσουν να 
εξετάζονται οι ξεχωριστές συνθήκες κάθε 
χώρας.  

Highlight

Το ΕΚ στην Ουκρανία: «Αυτό που είδαμε απέχει απ’το να 
χαρακτηριστεί καθησυχαστικό»
Την υποστήριξη του στον ουκρανικό λαό απέναντι στις ρωσικές διεκδικήσεις επιβε-
βαίωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, διοργανώνοντας 
αποστολή υψηλού επιπέδου στην περιοχή, στο πλαίσιο εκτεταμένης διπλωματικής 
προσπάθειας για την αποκλιμάκωση της έντασης. Ένα μήνα μετά το ανοιχτό κάλε-
σμα του ΕΚ στη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της, μέλη της επιτροπής Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων και της υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας συναντήθηκαν με τον 
πρωθυπουργό της χώρας Denys Shmyhal, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ruslan 
Stefanchuk και άλλους υψηλόβαθμους θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ επισκέφθηκαν το Κίεβο και τη Μα-
ριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή επαφής με τις ρωσικές 
δυνάμεις. Σε κοινή συνέντευξη τύπου, οι δύο επικεφαλής της αποστολής σχολίασαν 
σχετικά: «Αυτό που είδαμε στο πεδίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθησυχαστικό, 
όμως μας έκανε εντύπωση το θάρρος και η ανθεκτικότητα του ουκρανικού 
λαού. Το ΕΚ είναι αποφασισμένο να διαδραματίσει το ρόλο του, μέσω της κοινοβου-
λευτικής διπλωματίας, και να επικοινωνήσει μία κοινή ευρωπαϊκή θέση και αλλη-
λεγγύη στους Ουκρανούς πολίτες, αυτή την αβέβαιη ώρα» σημείωσε ο David Mc 
Allister,  ενώ η Nathalie Loiseau τόνισε ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να δώσει 
την «ισχυρότερη δυνατή απάντηση», σε περίπτωση που η Ρωσία προβεί σε στρατιω-
τικές κινήσεις. 
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