
Με σκληρή γλώσσα, σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές 
εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τις καταγγελλόμενες φρικαλεότητες των 
ρωσικών στρατευμάτων, τις οποίες χαρακτηρίζουν «αναμφισβήτητα εγκλήματα 
πολέμου», και ζητούν πρόσθετα τιμωρητικά μέτρα, όπως «η άμεση πλήρης απαγό-
ρευση των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών καυσίμων 
και φυσικού αερίου». Ζητούν επίσης τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου του ΟΗΕ για 
τα εγκλήματα στην Ουκρανία, καθώς και τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την G20 
και άλλους πολυμερείς οργανισμούς, και απαιτούν την κατάσχεση «όλων των περι-
ουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε Ρώσους αξιωματούχους ή ολιγάρχες» που 
συνδέονται με το καθεστώς Πούτιν στη Ρωσία και Λουκασένκο στη Λευκορωσία. 
Μετά από έγκριση του ΕΚ, τα κράτη-μέλη που υποδέχονται πρόσφυγες από την 
Ουκρανία θα λάβουν άμεσα 3,4 δις ευρώ στο πλαίσιο επειγόντων μέτρων στήριξης. 
Επιπλέον, κατά τη συζήτηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής (24-25 
Μαρτίου) με την Ursula von der Leyen, τον Charles Michel και τον Josep Borrell, οι 
ευρωβουλευτές ζήτησαν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μέτρα υποστήρι-
ξης για την Ουκρανία και τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από 
εξωτερικούς παράγοντες. Νωρίτερα, είχαν κρατήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
των θυμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola, 
βρέθηκε στο Κίεβο και συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον πρόεδρο της χώρας 
Volodymyr Zelenskyy, τον πρωθυπουργό Denys Shmyhal και τον πρόεδρο του Κοινο-
βουλίου, Ruslan Stefanchuk, αναφέροντας: «Είμαι εδώ για να σας δηλώσω ότι είμα-
στε μαζί σας, σε εύκολους αλλά και σε δύσκολους καιρούς. Δεν θα σας εγκαταλείψου-
με ποτέ».
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την εβδομάδα που πέρασε
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προϋπολογισμός 2023: οι 
συνέπειες του πολέμου 
μεταβάλλουν την ατζέντα 
Υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών συνεπει-
ών της κρίσης στην Ουκρανία, στη συζή-
τηση για τον προϋπολογισμό του 2023 
στο ΕΚ, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να 
κινητοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
στήριξη της χώρας που δέχεται επί-
θεση, αλλά και για να προστατευτούν οι 
ευρωπαϊκές χώρες στα πεδία της 
ασφάλειας, της οικονομίας, της ενέρ-
γειας και της γεωργίας. Παράλληλα, 
ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η βιώσιμη 
και δίκαιη ανάκαμψη, η επιτυχία της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβα-
σης, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, της υγείας και των προ-
γραμμάτων για τους νέους, καθώς 
και η προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ. Η 
πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολο-
γισμό αναμένεται έως τον Ιούνιο, ενώ 
Συμβούλιο και ΕΚ πρέπει να συμφωνή-
σουν έως το τέλος του έτους. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους Δελφούς! 
Στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών συμμετέχει το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, 
διοργανώνοντας συζήτηση με αντικείμενο την «Κατάσταση της Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας σήμερα». Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές Markus Ferber 
και Πέτρος Κόκκαλης και συντονίζει ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ. 
(Παρασκευή, 8 Απριλίου, 15:45-16:30).Κατά την έναρξη του Forum, χαιρετισμό απηύθυ-
νε η Πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola ενώ οι ευρωβουλευτές Άννα-Μισέλ Ασημα-
κοπούλου, Νίκος Ανδρουλάκης, Μαρία Σπυράκη, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ελισσά-
βετ Βόζενμπεργκ-Βρυωνίδη και η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή θα συμμετέχουν σε 
σειρά συζητήσεων (αναλυτικό πρόγραμμα εδώ). Τέλος, στους χώρους διεξαγωγής του 
Φόρουμ έχει μεταφερθεί η έκθεση «40 χρόνια σε 40 λέξεις και ... ένα γραμματόση-
μο» για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης : μια 
συζήτηση με τους νέους
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων διοργανώνει webinar για τη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή μελών της Ολομέλειας της Διάσκεψης και 
ευρωβουλευτών. Συμμετέχουν οι Δημήτρης Καιρίδης, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας για 
τη Μετανάστευση της Ολομέλειας της Διάσκεψης, Ιωάννης Μπουρνούς  (Ομάδα: 
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία), Ιωάννης Βαρδακαστάνης  (Ομάδα: Υγεία),ο καθ. Γιώργος 
Παγουλάτος  (Ομάδα: Η Ευρώπη στον κόσμο) και ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ 
στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Θα παρέμβουν τα μέλη της Ολομέλειας 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Απόστολος Τζιτζικώστας, και οι ευρωβουλευτές 
Λευτέρης Χριστοφόρου, Iratxe García Pérez και Helmut Scholz. Θα συμμετάσχουν με 
ερωτήσεις μαθητές από τα Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ στην Ελλάδα και εθελοντές του 
δικτύου μαζί.eu.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά μέσω zoom, 
μέσω της ιστοσελίδας του ΑΠΕ ή μέσω των καναλιών του στο YouTube ή το Facebook. 
Δευτέρα, 11 Απριλίου, 14:00-16:00 

«40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ: Πιο δυνατοί μαζί» | 
Παρουσίαση επετειακής έκδοσης
Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης που επιμελήθηκε το Γραφείο του ΕΚ στην 
Ελλάδα, για το πώς άλλαξε ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων ως απο-
τέλεσμα της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο «40 χρόνια 
Ελλάδα – ΕΕ: πιο δυνατοί μαζί» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του ΕΚ στην Αθήνα. Στο πάνελ συμμετέχουν ο 
αντιπρόεδρος του ΕΚ, Δημήτρης Παπαδημούλης, η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, 
ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, editorial director του ανεξάρτητου μη-κερδοσκοπικού 
οργανισμού ερευνών διαΝΕΟσις και ο Ευθύμιος Σαββάκης, επικοινωνιολόγος. 
Συντονίζει ο ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσο-
πλίδης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά εδώ και εδώ. Πέμπτη 14 
Απριλίου,12.00. 
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Στο πλευρό της Ουκρανίας: πλήρες εμπάργκο σε καύσιμα 
και σκληρές κυρώσεις ζητά το ΕΚ 

Νέοι κανόνες για τα 
ενεργειακά έργα: προώθηση 
του υδρογόνου, προς 
αποδέσμευση από άνθρακα 
Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε νέους κανό-
νες για τα ευρωπαϊκά έργα που είναι 
κατάλληλα για ευρωπαϊκή χρηματοδότη-
ση και για την ευθυγράμμιση της ισχύ-
ουσας οδηγίας με την Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία. Στα εν λόγω ενεργειακά 
έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) περι-
λαμβάνονται  γραμμές μεταφοράς 
υψηλής τάσης, αγωγοί, εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης ενέργειας και 
έξυπνα δίκτυα. Οι ευρωβουλευτές 
ζήτησαν την συμπερίληψη έργων που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών 
υδρογόνου, εξασφαλίζοντας μεταξύ 
άλλων τη χρηματοδότηση αναπροσαρμο-
γής  υφιστάμενων υποδομών φυσικού 
αερίου. Για να πληρούν τα κριτήρια επιλο-
γής, τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη κλιματικής ουδετερό-
τητας, να προωθούν την ολοκλήρωση 
της ευρωπαϊκής αγοράς και να ενι-
σχύουν την ασφάλεια του ενεργεια-
κού εφοδιασμού.

Ανάληψη δράσης για την 
αντιμετώπιση του 
μισθολογικού χάσματος 
Πλήρη διαφάνεια ως προς τις αμοιβές 
θα πρέπει να έχουν οι εταιρίες με τουλάχι-
στον 50 εργαζόμενους στην ΕΕ, σύμφωνα 
με την πρόταση της Επιτροπής η οποία 
εγκρίθηκε από το ΕΚ και πρόκειται να 
τεθεί σε διαπραγμάτευση με τις κυβερνή-
σεις της ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί το μισθολογικό χάσμα (13% κατά 
μέσο όρο στην Ευρώπη), οι ευρωβου-
λευτές ζητούν οι εταιρίες να δημοσιοποι-
ούν πληροφορίες που θα διευκολύ-
νουν τους εργαζομένους τους να 
συγκρίνουν τους μισθούς τους και να 
εκπονούν σχέδιο δράσης από κοινού 
με εκπροσώπους των εργαζομένων 
σε περίπτωση εντοπισμού μισθολογικού 
χάσματος. Παράλληλα, ζητούν τα εργα-
λεία για την αξιολόγηση και την 
σύγκριση των μισθών να βασίζονται 
σε ουδέτερα ως προς το φύλο κριτή-
ρια και ειδικό σήμα για τους οργανισμούς 
που δεν λειτουργούν με ουδέτερα ως 
προς το φύλο μισθολογικά κριτήρια.  

Ενίσχυση των αποθεμάτων 
φυσικού αερίου πριν τον 
χειμώνα 
Τον ταχύτερο ανεφοδιασμό στρατηγι-
κών αποθεμάτων αερίου στην ΕΕ 
ενέκρινε το ΕΚ, με στόχο την διασφάλιση 
της επάρκειας για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις κατά την επόμενη περίοδο 
θέρμανσης. Η πρότασηκατατέθηκε από 
την Επιτροπή ως απάντηση στα μέτρα για 
ενεργειακή ανεξαρτησία που ζήτη-
σαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη 
Σύνοδο Κορυφής των Βερσαλλιών. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν να θεσπιστεί 
υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό 
φυσικού αερίου σε αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις (80% έως την 1η Νοεμ-
βρίου 2022 και 90% για τα επόμενα τρία 
έτη) για να περιοριστούν οι κίνδυνοι 
εφοδιαστικής ανασφάλειας. Ακόμη, οι 
αρμόδιοι για την αποθήκευση φορείς θα 
υποβάλλονται σε νέα υποχρεωτική πιστο-
ποίηση, ώστε να περιοριστούν οι κίν-
δυνοι που προκύπτουν από εξωτερι-
κές παρεμβάσεις. 

Τέλος στην ανανέωση 
συσκευών κάθε δύο χρόνια; 
Με το 77% των πολιτών της ΕΕ να προτι-
μά να επισκευάσει μία συσκευή, αντί 
να αγοράσει καινούργια, και με το βλέμμα 
στην κυκλική οικονομία, το ΕΚ υιοθέτησε  
τα αιτήματά του για την επικείμενη πρότα-
ση της Επιτροπής σχετικά με το «δικαίωμα 
στην επισκευή», έτσι ώστε τα προϊόντα 
που σχεδιάζονται να έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής, να επισκευάζονται με 
ασφάλεια και τα μέρη τους να αφαι-
ρούνται εύκολα. Ο σχεδιασμός θα 
πρέπει να προωθεί την αποτελεσματικό-
τερη χρήση πόρων, να μειώνει τα από-
βλητα και να ενθαρρύνει την εκτεταμένη 
χρήση των προϊόντων για μεγαλύτερο 
διάστημα. Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές 
συσκευές, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, οι 
ευρωβουλευτές ζητούν οι επικαιροποιή-
σεις του λογισμικού να είναι ανα-
στρέψιμες, ενώ πρακτικές που περιο-
ρίζουν αδικαιολόγητα το δικαίωμα 
της επισκευής ή οδηγούν σε απαρχαί-
ωση του προϊόντος με σκοπό οι κατανα-
λωτές να προμηθεύονται συνεχώς 
καινούργια, πρέπει να θεωρούνται 
«αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» και 
να απαγορεύονται με βάση το δίκαιο της 
ΕΕ. 

«Ώρα ερωτήσεων»:  έλεγχος 
του έργου της Επιτροπής ... με 
νέο τρόπο
Τις ερωτήσεις τους σχετικά με την πρόοδο 
που επιτεύχθηκε κατά την πρώτη διετία 
της θητείας της Επιτροπής, απηύθυναν οι 
ευρωβουλευτές στην Ursula von der 
Leyen, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου 
διεξαγωγής του καθιερωμένου ελέγχου. 
Απαντώντας σε ανησυχίες των ευρωβου-
λευτών για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις 
του κράτους δικαίου, η πρόεδρος της 
Επιτροπής ανακοίνωσε ότι έχουν εκκινή-
σει οι διαδικασίες για επίσημη ενερ-
γοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότη-
τας του προϋπολογισμού για την Ουγγα-
ρία, ενώ για την Πολωνία χρειάζονται 
ριζικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στο 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης, προκει-
μένου να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότη-
ση ανάκαμψης. Η Ursula von der Leyen 
υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη απε-
ξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και 
εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας, 
καθώς και την σημασία της ευρωπαϊ-
κής συνεργασίας για την ανεύρεση 
εναλλακτικών πηγών προμήθειας 
φυσικού αερίου. Ακόμη,  αφού διαβε-
βαίωσε ότι οι χώρες που υποδέχονται 
πρόσφυγες από την Ουκρανία θα 
λάβουν οικονομική ενίσχυση από την 
ΕΕ, ανακοίνωσε την διεξαγωγή «εκδήλω-
σης δωρητών» στη Βαρσοβία για την 
υποστήριξη των προσφύγων, με τη συμ-
μετοχή του πρωθυπουργού του Καναδά, 
JustinTrudeau. Η εκδήλωση, με τον τίτλο 
#StandUpforUkraine, συνοδεύεται από 
διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης 
πόρων. 

Επείγοντα μέτρα για την 
προστασία των παιδιών 
προσφύγων από την 
Ουκρανία
«Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να προστα-
τεύεται από τη βία, την εκμετάλλευση και 
την κακοποίηση» υπογραμμίζουν οι ευρω-
βουλευτές σε ψήφισμα για την προστασία 
των παιδιών που διαφεύγουν από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευ-
τές ζητούν τη διάνοιξη ανθρωπιστικών 
διαδρόμων για τη διάσωση παιδιών 
και οικογενειών. Επίσης, τονίζουν την 
αναγκαιότητα ασφαλούς καταγραφής 
στα σύνορα ως μέσο πρόληψης του 
κινδύνου εμπορίας ανθρώπων και παρά-
νομων υιοθεσιών. Για τα ασυνόδευτα 
παιδιά θα πρέπει με γοργές διαδικασίες να 
ορίζεται κηδεμόνας, ενώ θα πρέπει να 
ενταθούν υπηρεσίες όπως η ψυχοκοι-
νωνική υποστήριξη, η στήριξη της 
μητρικής υγείας, η προστασία από 
την έμφυλη βία, ο εντοπισμός της 
οικογένειας και η στήριξη της οικογε-
νειακής επανένωσης αλλά και ηίση 
πρόσβαση για τα παιδιά αυτά, σε εκπαί-
δευση και υπηρεσίες υγείας. 

Για μια φιλική προς τα παιδιά 
δικαιοσύνη
Τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων 
των παιδιών κατά τη διάρκεια της δικα-
στικής διαδικασίας προασπίζεται νέα 
έκθεση που ψηφίστηκε στην ολομέλεια 
του ΕΚ. Οι διαδικασίες που προκύπτουν 
στο πλαίσιο του αστικού, διοικητικού ή 
οικογενειακού δικαίου, πρέπει να δίνουν 
στα παιδιά το δικαίωμα να εκφράζο-
νται χωρίς πίεση από την οικογένειά 
τους, ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η 
ηλικία, η ωριμότητα και το «γλωσσι-
κό οπλοστάσιο» του παιδιού. Ειδικά σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία 
ενδοοικογενειακής βίας, ειδικοί όπως 
γιατροί και ψυχολόγοι θα πρέπει να είναι 
πάντα παρόντες στην ακροαματική διαδι-
κασία. Τα εμπλεκόμενα μέρη δε (δικα-
στές, νομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 
δάσκαλοι), θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
υποχρεωτικά προγράμματα εκπαί-
δευσης. Στις διασυνοριακές υποθέσεις, 
ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές θέλουν να 
εξασφαλίζεται ότι τα δικαστήρια δεν θα 
επηρεάζονται από την εθνικότητα 
του ενός ή του άλλου γονέα. Ζητούν 
επίσης τα ομόφυλα ζευγάρια θα απο-
λαμβάνουν της ίδιας αντιμετώπισης 
σε ζητήματα όπως αναγνώριση παιδιού, 
διαζύγιο, επιμέλεια κ.α. 

EPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βουλγαρία: συντελείται κατάχρηση
ευρωπαϊκών πόρων; 
Αποστολή της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογι-
σμού θα ταξιδέψει στην Βουλγαρία, για να διερευ-
νήσει αναφορές για περιστατικά διαφθοράς και 
κατάχρησης δημόσιων πόρων, τα οποία δυνητικά 
επηρεάζουν τα συμφέροντα της ΕΕ. Οι ευρωβου-

λευτές θα συναντηθούν με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογρά-
φους και θεσμικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη διαχείριση της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης. Δευτέρα, 11 έωςΤετάρτη, 13 Απριλίου. Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 13 
Απριλίου στις 12:00.

Αποστολή στη Γεωργία: στη σκιά της ρωσικής επίθεσης
στην Ουκρανία 
Ευρωβουλευτές, μέλη της υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας πρόκειται να 
επισκεφτούν τη Γεωργία για να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της ρωσικής 
επίθεσης στην Ουκρανία και να εκφράσουν την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της 
ΕΕ ως προς την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Ακόμη, μεταξύ άλλων, θα συνα-
ντηθούν με την Πρόεδρο Salome Zourabichvili και τον Πρωθυπουργό Irakli 
Garibashvili. Κυριακή, 10 Απριλίου έως Πέμπτη, 14 Απριλίου 

Ευρωβουλευτές, μέλη της Αποστολής στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτι-
κή Συνέλευση θα ταξιδέψουν στο Buenos Aires της Αργεντινής για να συμμετάσχουν 
στην 14η Σύνοδο της Συνέλευσης. Στην ατζέντα θα βρεθούν η οικονομική ανάκαμψη, 
χρήσιμα συμπεράσματα από την πανδημία Covid-19 αλλά και οι γεωπολιτικές συνέ-
πειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δευτέρα, 11 Απριλίου έως Πέμπτη, 14 
Απριλίου 

14η Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Μέλη της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα ταξιδέψουν στο Νέο Δελχί για να προε-
τοιμάσουν τις επερχόμενες εμπορικές και επενδυτικές συζητήσεις μεταξύ της Ένωσης 
και της Ινδίας, οι οποίες θα επανεκκινήσουν προσεχώς. Στην ατζέντα περιλαμβάνο-
νται επίσης συζητήσεις για εκκρεμή ζητήματα σχετικά με το εμπόριο και η στάση της 
Ινδίας στην Στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό.  Δευτέρα, 11 
Απριλίου έως Τετάρτη, 13 Απριλίου 

Αποστολή στην Ινδία 

Οι εργασίες της Διάσκεψης για το κοινό μας μέλλον συνεχίζονται! Στη σύνοδο της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στις 8 και 9 Απριλίου,  θα 
συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλουν οι πρόεδροι των εννέα 
Ομάδων Εργασίας της Ολομέλειας, οι οποίες βασίζονται στις συστάσεις των ομάδων 
Ευρωπαίων Πολιτών, των εθνικών ομάδων καθώς και των ιδεών που κατατίθενται 
στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Λαμβάνονται δε υπόψιν ανταλλαγές απόψεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνόδους ολομέλειας και τις συνεδριά-
σεις των ομάδων εργασίας. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Απριλίου 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: στην Ολομέλεια
προτάσεις των ομάδων εργασίας 
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