
Επειδή το μέλλον είναι υπόθεση όλων μας, η προθεσμία για την κατάθεση προτάσε-
ων στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε να συμπεριληφθούν στη σχετική έκθεση που 
θα παρουσιαστεί στις 17 Μαρτίου, πήρε παράταση έως τις 20 Φεβρουαρίου. 
Ωστόσο, η συζήτηση θα συνεχιστεί διαδικτυακά και μετά την προθεσμία! 
Ψάχνετε έμπνευση; Δείτε εδώ μαρτυρίες Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στις 
Ομάδες της Διάσκεψης, ενώ εδώ μπορείτε να τεστάρετε τις γνώσεις σας γύρω από τη 
διάσκεψη.
Στις 11-13 Φεβρουαρίου στο Μάαστριχτ, ολοκλήρωσε τις εργασίες της και η τέταρτη 
Ομάδα Πολιτών για τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο και τη μετανάστευση, δουλεύοντας 
πάνω σε πέντε θεματικές. Οι πολίτες υιοθέτησαν 40 συστάσεις για την καλύτερη και 
πιο ανθρωπιστική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την ΕΕ, την 
αποτελεσματικότερη ένταξη των προσφύγων και την καλύτερη κατανομή των ευθυ-
νών μεταξύ όλων των κρατών-μελών, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες για την εξάρτηση 
της ΕΕ σε εισαγωγές βασικών αγαθών, όπως είναι τα φάρμακα, οι ημιαγωγοί, η 
ενέργεια και τα τρόφιμα. Εκπρόσωποι της ομάδας θα παρουσιάσουν τις προτάσεις 
τους κατά τη διάρκεια της επόμενης ολομέλειας της Διάσκεψης, στις 11-12 Μαρ-
τίου στο Στρασβούργο.
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την εβδομάδα που πέρασε
στην Ολομέλεια του ΕΚ

Στρατιωτική ρωσική απειλή 
στα ουκρανικά σύνορα: Πώς 
αντιδρά η Ένωση σε τέτοιου 
είδους πιέσεις;  
«Καμπανάκι» για την ΕΕ χαρακτήρισαν οι 
ευρωβουλευτές τη στρατιωτική απειλή 
της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, 
καλώντας την Ένωση να αναπτύξει 
περαιτέρω την ικανότητά της να διαχει-
ρίζεται εξωτερικές πιέσεις και να δια-
σφαλίζει τη σθεναρή αντίδρασή της σε 
εξωτερικές απειλές.  Σε συζήτηση με 
τον πρόεδρο του Συμβουλίου Charles 
Michel, την πρόεδρο της Επιτροπής 
Ursula von der Leyen και τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ Josep Borrell, η πρόεδρος του ΕΚ 
Roberta Metsola υπογράμμισε τον 
τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα 
την αλληλεγγύη του προς τον λαό της 
Ουκρανίας, ο οποίος εξακολουθεί να 
βρίσκεται αντιμέτωπος με την αβεβαιό-
τητα και την απειλή μιας ρωσικής στρα-
τιωτικής επίθεσης. Οι ευρωβουλευτές 
επεσήμαναν, μεταξύ άλλων ότι οι ρωσι-
κές προκλήσεις αποτελούν ευκαιρία για 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας, 
ενώ εξέφρασαν τη διαρκή στήριξη και 
τον θαυμασμό τους προς τον ουκρανικό 
λαό. Επιπλέον, έθεσαν το ζήτημα της 
απεξάρτησης της Ένωσης από το 
ρωσικό φυσικό αέριο και την ανάγκη 
στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, ενώ τόνισαν ότι ένας λόγος για 
την επιθετικότητα της Ρωσίας είναι 
δύναμη των αξιών των δημοκρατιών 
και η ελκυστικότητα των κοινωνιών 
τους.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Η πολιτικοποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην 
Ευρωπαϊκή Δημόσια Σφαίρα
Μην χάσετε την ομιλία του Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Κωνσταντί-
νου Τσουτσοπλίδη, σε εκδήλωση που διοργανώνει το ερευνητικό πρόγραμμα  που υλο-
ποιείται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχά-
γης, με τίτλο «EUROPOLITY: Η πολιτικοποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην 
Ευρωπαϊκή Δημόσια Σφαίρα». Ο κύριος Τσουτσοπλίδης θα πραγματοποιήσει την τοπο-
θέτησή του στο καταληκτικό πάνελ, «Τάσεις και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενο-
ποίησης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom, με ταυτόχρονη live μετάδοση 
στο YouTube, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, στις 16:00 – 21:00. 

Μία βόλτα στην Αθήνα…γεμάτη ευρωπαϊκή ιστορία! 
Το ζητήσατε; Το κάναμε! Παράταση έως τις 7 Μαρτίου για την έκθεση με τα 40 γραμ-
ματόσημα-σταθμούς στην ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας μας, στην περίφραξη του Εθνι-
κού Κήπου, επί των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Η έκθεση αποτελεί 
μέρος σειράς δράσεων που διοργάνωσε το Γραφείο μας το 2021, για να τιμήσει τη 
συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και μετέπειτα ΕΕ. Αποτε-
λείται από 40 εικαστικά σε μορφή ψηφιακών γραμματοσήμων που δημοσιεύτηκαν 
αρχικά στο #EUsefulnewsletter που διαβάζετε κάθε εβδομάδα το κάθε εικαστικό συνο-
δεύεται από περιγραφή σε ακριβώς 40 λέξεις και υπενθυμίζει γεγονότα-σταθμούς που 
καθόρισαν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Δείτε τα όλα εδώ. 

EP

EP
Ήρθε η ώρα για τέλος του 
βέτο στην εξωτερική 
πολιτική;
Σε δύο εκθέσεις που εγκρίθηκαν την 
Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές τονίζουν 
πως για να αντιμετωπιστούν οι διεθνείς 
προκλήσεις και οι τρέχουσες κρίσεις, η 
ΕΕ πρέπει να διαθέτει ενιαία φωνή και 
οι αποφάσεις για την εξωτερική πολιτι-
κή να μην λαμβάνονται πλέον με 
ομοφωνία, αλλά με ειδική πλειοψη-
φία, έτσι ώστε να μην παρέχεται σε ένα 
κράτος-μέλος το δικαίωμα αρνησικυρί-
ας (βέτο). Παράλληλα, ζητούν η Ένωση 
να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ενί-
σχυση της πολυμερούς διακυβέρνη-
σης, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη 
για μία «ανθεκτικότερη ΕΕ» με 
ισχυρή αμυντική πολιτική για την αντι-
μετώπιση απειλών όπως η τρομοκρα-
τία, οι κυβερνοεπιθέσεις, η εκμετάλ-
λευση της μετανάστευσης για πολιτι-
κούς σκοπούς και οι ξένες παρεμβά-
σεις. Οι ευρωβουλευτές, ταυτόχρονα, 
εκφράζουν την ανησυχία τους για 
την αυξανόμενα «δυναμική» εξωτε-
ρική πολιτική της Τουρκίας και καταδι-
κάζουν τις παράνομες δραστηριότητες 
και απειλές στρατιωτικής δράσης κατά 
Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Τέλος, σε ό,τι αφορά την 
κρίση στην Ουκρανία, ζητούν αυξημένη 
και αξιόπιστη βοήθεια στον στρατιωτικό 
τομέα και στον τομέα της ασφάλειας. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας θα μεταβεί στο Ταλίν της 
Εσθονίας και το Βίλνιους της Λιθουανίας, για να ενημερωθεί σχετικά με την απειλή 
των κυβερνοεπιθέσεων, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της έντασης που σχετίζεται με 
την κρίση στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ και ιδιωτικών εταιρειών. Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου έως Πέμπτη 24 
Φεβρουαρίου 

Ουκρανία: συνεχίζονται οι προσπάθειες να αντιμετωπιστεί
η κρίση

Αντιπροσωπεία των επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών και Συνταγματικών Υποθέσεων 
θα ταξιδέψει στη Βαρσοβία, για να αξιολογήσουν επί τόπου το καθεστώς του κράτους 
δικαίου στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου εφαρμογής υπεροχής 
του ευρωπαϊκού νόμου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εν εξελίξει δια-
δικασίας εφαρμογής του άρθρου 7 που αναφέρεται σε πιθανή παραβίαση των αξιών 
της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές, ανάμεσά τους από την Ελλάδα ο Κώστας Αρβανίτης, θα 
συναντηθούν, μεταξύ άλλων, με εκπροσώπους της πολωνικής κυβέρνησης, του δικα-
στικού σώματος, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρω-
σης. Η απόφαση της Επιτροπής να εισηγηθεί στο Συμβούλιο την εφαρμογή του 
άρθρου 7 αποτέλεσε την πρώτη χρήση της σχετικής διάταξης. Οι επικεφαλής ευρω-
βουλευτές της αντιπροσωπείας θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου την Τετάρτη. 
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου έως Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου

Κράτος δικαίου στην Πολωνία: αντιπροσωπείες του ΕΚ
ταξιδεύουν στη Βαρσοβία 

Το καθεστώς εκσυγχρονισμού της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Μεξικού και ΕΕ θα 
βρεθεί στο επίκεντρο των συναντήσεων μεταξύ μελών της επιτροπής Διεθνούς Εμπο-
ρίου και εκπροσώπων της κυβέρνησης και της Βουλής της χώρας. Κατά την επίσημη 
επίσκεψή τους στην Πόλη του Μεξικού, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για τις 
εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα βιομηχανικά αγαθά και τα γεωργικά προϊόντα. 
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου έως Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου

Εμπορική Συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Μεξικού 

Αντιπροσωπεία της επιτροπής Ανάπτυξης θα ταξιδέψει στο Λίβανο, όπου θα επικε-
ντρωθεί στην ανθρωπιστική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των εκτιμώμενων 
1,5 εκατομμυρίων Σύριων προσφύγων που ζουν στον Λίβανο, καθώς και στην κατά-
σταση του ευάλωτου λιβανικού πληθυσμού που επηρεάστηκε από την κοινωνικοοικο-
νομική κρίση, την πανδημία και την έκρηξη στη Βηρυτό. Η αντιπροσωπεία θα συναντη-
θεί με εκπροσώπους της ΕΕ, των κρατών-μελών και με μέλη της κυβέρνησης και της 
Βουλής του Λιβάνου. ΤΤρίτη 22 Φεβρουαρίου έως Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου

Η επιτροπή Ανάπτυξης στο Λίβανο 

Αντιπροσωπεία της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας θα ταξιδέψει στην 
Πράγα και το Μπρνο της Τσεχίας, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με βουλευ-
τές του εθνικού κοινοβουλίου της Τσεχίας, εκπροσώπους πανεπιστημίων, επιχειρήσε-
ων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Οργανισμού για το Διαστημικό 
Πρόγραμμα. Αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι η κυβερνοασφάλεια, οι ψηφιακές 
ικανότητες και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και οι πολιτικές του διαστήματος. Δευτέρα 
21 Φεβρουαρίου έως Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 

Η επιτροπή Βιομηχανίας στην Πράγα για την κυβερνοασφάλεια 

Μέλη της επιτροπής Οικονομικών και της υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων θα 
ταξιδέψουν στο Λουξεμβούργο και το Παρίσι αντίστοιχα. Οι ευρωβουλευτές της 
επιτροπής Οικονομικών θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, για να συζητήσουν το ρόλο της Τράπεζας στην πράσινη μετάβαση και 
ανάκαμψη, καθώς και τις επενδυτικές της προτεραιότητες. Οι ευρωβουλευτές της 
επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων θα συναντήσουν εκπροσώπους του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, των γαλλικών Αρχών και ΜΚΟ, για να 
συζητήσουν διεθνή ζητήματα φορολόγησης. Λουξεμβούργο, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου και 
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου.  Παρίσι, Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 

Αποστολές σε Παρίσι και Λουξεμβούργο 

Roberta Metsola: «Το κράτος 
δικαίου δεν είναι 
διαπραγματεύσιμο»
«Νίκη του Κοινοβουλίου» χαρακτήρισαν 
οι ευρωβουλευτές την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να απορρίψει την προσφυγή της 
Ουγγαρίας και της Πολωνίας, κατά 
του κανονισμού για την αιρεσιμότητα 
του προϋπολογισμού, που αποσκοπεί 
στην προστασία των κονδυλίων της 
ΕΕ από την κατάχρησή τους από εθνι-
κές κυβερνήσεις που παραβιάζουν το 
κράτος δικαίου. Οι ευρωβουλευτές, 
ζητούν τώρα από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει τον κανονισμό και να προ-
στατεύσει τις αξίες της Ένωσης. Ο κανο-
νισμός, που αντανακλά την πάγια θέση 
του ΕΚ να μην κατασπαταλώνται κονδύ-
λια σε χώρες που δεν υπερασπίζονται 
τις αξίες της Ένωσης, βρίσκεται σε ισχύ 
από τον Ιανουάριο του 2021, αλλά δεν 
έχει ακόμη εφαρμοστεί.  Αντίστοιχα, η 
Γαλλική προεδρία του Συμβουλίου, 
μέσω του εκπροσώπου της Clément 
Beaune εξέφρασε την ικανοποίηση της 
και δεσμεύτηκε να κινητοποιήσει όλα 
τα μέσα για την προστασία του κρά-
τους δικαίου, το οποίο, όπως σχολίασε, 
είναι ο θησαυρός μας.

Next Generation EU και για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας
Συστάσεις για ταχύτερη ανάπτυξη των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) για την επίτευξη των 
στόχων για το 2030 και 2050, καθώς 
ακόμη πολλά κράτη-μέλη υστερούν στην 
αναγκαία μετάβαση, υιοθέτησε η ολομέ-
λεια του Κοινοβουλίου. Παράλληλα, οι 
ευρωβουλευτές τονίζουν ότι πρέπει να 
προστατευτεί η θαλάσσια βιοποικιλό-
τητα, στόχος εφικτός μόνο εάν τα αιολι-
κά πάρκα σχεδιαστούν και κατασκευα-
στούν με βιώσιμο τρόπο και συνυπάρ-
χουν με άλλες δραστηριότητες όπως η 
αλιεία και οι θαλάσσιες μεταφορές. 
Όπως υπογραμμίζουν, μια οικονομία 
μηδενικών εκπομπών απαιτεί την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ «σε πρωτοφανή 
κλίμακα», ενώ είναι αναγκαία η συντό-
μευση των διαδικασιών για την 
έκδοση άδειας. Σύμφωνα με την 
έκθεση, θα μπορούσε να σημειωθεί 
σημαντική ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας μέσω της στήριξης της 
ανάπτυξης της παραγωγής καθαρής 
ενέργειας, ενώ τονίζεται ότι το πακέτο 
ανάκαμψης Next Generation EU παρέχει 
μια μοναδική ευκαιρία για την κινητοποί-
ηση κεφαλαίων, πέραν των ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Προτάσεις ιστορικής σημασίας 
για την καταπολέμηση του 
καρκίνου
Μετά από μια πρωτόγνωρη διαδικασία 
διαβούλευσης, η ολομέλεια υιοθέτησε 
την έκθεση με τις συστάσεις της ειδικής 
επιτροπής του ΕΚ για την καταπολέμηση 
του καρκίνου. Οι συστάσεις εστιάζουν 
στην πρόληψη, ζητώντας πρόσθετα 
μέτρα για την αντιμετώπιση παραγό-
ντων κινδύνου που σχετίζονται με τη 
διατροφή, τον τρόπο ζωής, το κάπνισμα, 
το περιβάλλον και την εργασία, ισότιμη 
πρόσβαση σε διασυνοριακή περίθαλ-
ψη και κλινικές δοκιμές, με αλλαγή του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου και θέσπι-
ση ενιαίων κανόνων, καθώς και πιο απο-
τελεσματική αντιμετώπιση των ελλεί-
ψεων σε αντικαρκινικά φάρμακα, 
ειδικότερα όσον αφορά σπάνια, παιδιατρι-
κά και νέα αντικαρκινικά φάρμακα και 
θεραπείες. «Δώδεκα χρόνια μετά την 
τελευταία ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση του καρκίνου, το σχέδιο 
που συζητάμε σήμερα είναι ιστορικής 
σημασίας, τόσο όσον αφορά τις φιλοδοξί-
ες και τους στόχους του όσο και σχετικά 
με τους πόρους που θα διαθέσει», σχολία-
σε η εισηγήτρια της επιτροπής 
Véronique Trillet-Lenoir. 

20 χρόνια τώρα, το ευρώ είναι 
πολύ περισσότερα από ένα 
απλό νόμισμα
Κατά την έναρξη της ολομέλειας, το ΕΚ 
τίμησε την 20ή επέτειο του ευρώ. Στην 
ειδική τελετή, η πρόεδρος του ΕΚ 
Roberta Metsola αναφέρθηκε στην 
πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρόμε-
τρου σύμφωνα με την οποία το 78% των 
πολιτών χαρακτηρίζει θετικά το 
κοινό νόμισμα, ενώ σχολίασε ότι «Το 
ευρώ αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση, την ενότητα, τη σταθερότητα, την 
ταυτότητά μας, την αλληλεγγύη». Η πρόε-
δρος της ΕΚΤ Christine Lagarde δήλωσε 
ότι «Η κοινή χρήση ενός νομίσματος 
σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή 
χρήση των ίδιων μέσων πληρωμής. Απο-
τελεί μέρος μιας κοινής προσπάθει-
ας».  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο 
εισηγητής Δημήτρης Παπαδημούλης 
υπογράμμισε ότι «Είναι σημαντικό η χρη-
ματοπιστωτική πολιτική να συνάδει με τη 
νομισματική πολιτική, ώστε να διευκο-
λυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων στη χρηματοδότη-
ση, αλλά και να ολοκληρωθεί το ευρωπαϊ-
κό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων γιατί 
χωρίς τον τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει 
τραπεζική ένωση». Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πώς η μετάβα-
ση στο ευρώ άλλαξε τα θεμελιώδη της 
ελληνικής οικονομίας, μπορείτε εδώ να 
διαβάσετε το 8ο κεφάλαιο της ειδικής 
έκδοσης που επιμελήθηκε το Γραφείο του 
ΕΚ στην Ελλάδα, «40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ: 
Πιο δυνατοί μαζί». 

Προστατεύοντας την 
ασφάλεια των παιδιών 
Σε έκθεση που υιοθέτησε η ολομέλεια 
του Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές 
ζητούν την αυστηροποίηση των κανό-
νων που σχετίζονται με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών που διατίθενται στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Οι  κανόνες θα αφο-
ρούν και στα εισαγόμενα παιχνίδια 
αλλά και σε όσα πωλούνται στο διαδί-
κτυο, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι 
ασφαλή και βιώσιμα. Το Κοινοβούλιο 
έκρινε ότι είναι απαραίτητη η επικαιρο-
ποίηση της οδηγίας που είχε εκδοθεί το 
2009 για την ασφάλεια των παιχνιδιών 
που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 
14 ετών (και αφορά κινδύνους που 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις 
χημικές, μηχανικές και ηλεκτρικές 
ιδιότητες των παιχνιδιών), μετά από 
έκθεση της Επιτροπής η οποία υπογραμ-
μίζει τις υφιστάμενες ελλείψεις ιδίως 
στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλει-
ας των προϊόντων.  Η έκθεση ζητά καλύ-
τερη εποπτεία της σχετικής αγοράς με 
κανόνες αλλά και αυστηρότερες απαιτή-
σεις σχετικά με τις χημικές ουσίες. 

Κίνδυνος για μια «γενιά του 
lockdown»
Επείγουσα και στοχευμένη δράση από την 
ΕΕ ζητούν οι ευρωβουλευτές προκειμένου 
να μετριαστεί ο κοινωνικός και οικονομι-
κός αντίκτυπος της πανδημίας στους 
νέους. Το Κοινοβούλιο ζητά κοινό νομικό 
πλαίσιο για να εξασφαλιστεί η δίκαιη 
ανταμοιβή για περιόδους πρακτικής 
άσκησης και εργασίας, καταδικάζο-
ντας τις απλήρωτες πρακτικές, ενώ 
θεωρεί αναγκαίο να καταστεί η ψυχική 
υγεία αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνι-
κοοικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ. «Ζητού-
με καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό 
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
μέσων και αποτελεσματική βοήθεια 
για την εξεύρεση ποιοτικής απασχό-
λησης ή εκπαίδευσης που να ανταπο-
κρίνεται στην πραγματικότητα των 
αγορών εργασίας,  προωθώντας παράλ-
ληλα την κινητικότητα και την υποστήριξη 
της ψυχικής υγείας των νέων», σχολίασε ο 
πρόεδρος της επιτροπής Απασχόλησης 
Dragoș Pîslaru.To 2022 έχει χαρακτηρι-
στεί «Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας», ως 
απάντηση στις επιπτώσεις που έφερε η 
πανδημία στην εκπαίδευση, την εργασία, 
την κοινωνική ζωή, την υγεία και την 
ευημερία των νέων. Στόχος της Ένωσης 
για το 2022 είναι η στήριξη της γενιάς 
που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέρο-
ντάς της περισσότερες και καλύτερες 
ευκαιρίες για το μέλλον.

Για μια εύρωστη 
πανευρωπαϊκή Κοινωνία των 
Πολιτών
Αδικαιολόγητα νομικά και διοικητικά 
βάρη αντιμετωπίζουν οι μη κερδοσκο-
πικές οργανώσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, 
σύμφωνα με το ΕΚ, το οποίο ενέκρινε 
σειρά νομοθετικών συστάσεων με 
στόχο την εναρμόνιση και την ενίσχυ-
ση του νομικού καθεστώτος τους. 
Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα σωμα-
τεία, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και 
τα ιδρύματα συντελούν στη «διαφύλαξη 
της υγιούς δημοκρατίας στην Ευρώπη, 
στην αποτελεσματική χάραξη πολιτικής 
και στην προστασία του κράτους δικαί-
ου», ενώ εκφράζονται «ανησυχίες σχετι-
κά με τις προσπάθειες περιορισμού της 
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη 
για πολιτικούς λόγους». Με βάση το 
αίτημα του ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει είτε 
να εκπονήσει νομοθετική πρόταση είτε 
να αιτιολογήσει την απόφασή της να 
μην το πράξει. Δείτε μαγνητοσκοπημένη 
τη συζήτηση εδώ.

Ισχυρότερη προστασία από τις 
καρκινογόνες ουσίες στην 
εργασία 
Επικυρώθηκε από την ολομέλεια του ΕΚ η 
άτυπη συμφωνία του Δεκεμβρίου με τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ, σχετικά με την προ-
στασία των εργαζομένων από την 
έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες. Η 
νέα επικαιροποιημένη νομομοθεσία 
καθορίζει τα όρια της έκθεσης σε συγκε-
κριμένες ουσίες, όπως το ακρυλονιτρίλιο, 
οι ενώσεις του νικελίου, το βενζόλιο και η 
σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυρι-
τίου. Για πρώτη φορά, οι ευρωβουλευτές 
εξασφάλισαν τη συμπερίληψη ουσιών 
που είναι τοξικές για την αναπαρα-
γωγή, προκαλώντας μειωμένη γονιμότη-
τα ή στειρότητα, ενώ έμφαση δόθηκε και 
σε ουσίες που εντοπίζονται σε επικίν-
δυνα φαρμακευτικά προϊόντα, κυρίως 
σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε 
αντικαρκινικές θεραπείες. Η οδηγία θα 
τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το 
Συμβούλιο. 

Highlights

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης:  το μέλλον είναι 
υπόθεση όλων μας!

Οικονομική βοήθεια ύψους 1,2 δις ευρώ προς την Ουκρανία για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών και της παρούσας κρίσης ενέκρινε η ολομέλεια του ΕΚ, με τους ευρω-
βουλευτές να εκφράζουν την πάγια αλληλεγγύη τους προς τον ουκρανικό λαό 
που βρίσκεται χρόνια υπό το καθεστώς της πολεμικής απειλής. «Μόνο ο ουκρανικός 
λαός μπορεί να αποφασίσει για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα 
του στο μέλλον. Θα υποστηρίξουμε τα δημοκρατικά του δικαιώματα, τις θεμελιώ-
δεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την επιλογή της χώρας για 
ένα ευρωπαϊκό μέλλον με ελευθερία, δημοκρατία, ειρήνη και ασφάλεια» αναφέρει σε 
δήλωσή της η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ. 

Αλληλεγγύη στην Ουκρανία 

Στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη θα βρε-
θούν μέλη της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, όπου θα συναντηθούν με πολιτικούς αντιπρο-
σώπους και φορείς, για να συζητήσουν το καθεστώς 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, το κράτος 

δικαίου, την προστασία των προσφύγων και την διαχείριση του μεταναστευτικού 
ζητήματος. Τρίτη 22 Φεβρουαρίου έως Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην
Τουρκία 

Η τελευταία συνεδρίαση της πρώτης Ομάδας Πολι-
τών με αντικείμενο «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνι-
κή δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/ εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία,αθλητισμός/ ψηφιακός μετασχη-

ματισμός» θα συναντηθεί στο Δουβλίνο. Οι συστάσεις της τελευταίας Ομάδας που 
συνεδριάζει θα συζητηθούν στην ολομέλεια της Διάσκεψης 11 και 12 Μαρτίου στο 
Στρασβούργο, μαζί με τις συστάσεις της Ομάδας για «τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο και 
τη μετανάστευση», καθώς και τις συστάσεις των εθνικών ομάδων. Δουβλίνο, Παρασκευή 
25 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 

Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης: η πρώτη Ομάδα Πολιτών
συνεδριάζει στο Δουβλίνο 
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