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την εβδομάδα που πέρασε
στo Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο

Επίσκεψη στη Γεωργία με 
το βλέμμα στην ασφάλεια 
της Ανατολικής Ευρώπης 
Την αλληλεγγύη του ΕΚ με τον λαό και 
τις αρχές της Γεωργίας, εν μέσω των 
εξελίξεων που επηρεάζουν την ασφάλεια 
στην Ανατολική Ευρώπη, εξέφρασε η 
αποστολή της υποεπιτροπής Ασφάλειας 
και Άμυνας που επισκέφτηκε την Τιφλίδα. 
Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με την 
Πρόεδρο της χώρας Salome 
Zourabichvili, τον Πρωθυπουργό Irakli 
Garibashvili, τον Υπουργό Άμυνας 
Juansher Burchuladze και βουλευτές 
τόσο από το κυβερνών κόμμα όσο και από 
την αντιπολίτευση. Η αντιπροσωπεία του 
ΕΚ, εκφράζοντας την υποστήριξή της 
στις προθέσεις του Γεωργιανού λαού 
για ένταξη στην ΕΕ, εξέτασε τους κινδύ-
νους που αντιμετωπίζει η χώρα στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας. Τόνισε, 
επίσης, την ανάγκη για ευρωπαϊκή βοή-
θεια ώστε η Γεωργία, η οποία τον Μάρτιο 
κατέθεσε αίτηση ένταξης στην ΕΕ, να 
αυξήσει την ανθεκτικότητά της στις υβρι-
δικές απειλές και την παραπληροφόρηση. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Παρουσιάστηκε αυτή την Πέμπτη, 14 Απριλίου, η ειδική επετειακή έκδοση που επιμελή-
θηκε το γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, με αφορμή την 40ή επέτειο της ένταξης της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον τίτλο «40 Ελλάδα-ΕΕ: πιο δυνατοί μαζί». Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του ΕΚ Δημήτρης Παπαδημούλης, η 
ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, ο editorial director του ανεξάρτητου μη-κερδοσκοπικού 
οργανισμού ερευνών διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος και ο επικοινωνιολόγος 
Ευθύμιος Σαββάκης. Συντόνισε ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κων-
σταντίνος Τσουτσοπλίδης. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολίασε ότι η έκδοση είναι 
«μία ευκαιρία να δούμε που είναι η χώρα μας 40 χρόνια μετά, πόσο έχει προχωρήσει η 
ΕΕ μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια και κυρίως τι έχουμε μπροστά μας και τι πρέπει να κάνει η 
ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος», ενώ η Μαρία 
Σπυράκη την χαρακτήρισε μία «νηφάλια αποτίμηση του τι πέτυχε η Ελλάδα σε όλη 
αυτή την διαδρομή», αλλά και έναν «ωραίο οδηγό για όσα μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
από τούδε και στο εξής». Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος μίλησε για 
ένα «πολύ χρήσιμο εργαλείο» που εξηγεί την κοινή πορεία με «όρους καθημερινότητας» 
ενώ ο Ευθύμιος Σαββάκης χαρακτήρισε την ΕΕ «ελεύθερη ζώνη» που κατευθύνει την 
Ελλάδα όταν η ίδια δεν προχωράει με πολύ μεγάλα βήματα. Κλείνοντας την συζήτηση, ο 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους «καταλύτες» για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας και τόνισε ότι «η ένταξή μας στην ΕΕ μας έδειξε την αξία 
των ήμερων πολιτικών ηθών και [..] ότι ο συμβιβασμός δεν είναι προδοσία των αρχών, 
αλλά η συνθήκη με την οποία μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί και να επιτύχουμε κάτι 
παραπάνω». Παρακολουθήστε ξανά τη μαγνητοσκοπημένη συζήτηση στο κανάλι στο 
YouTube και στη σελίδα στο Facebook του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα και βρείτε την 
έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

EP

Νέο πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης και υποτροφία για 
νέους δημοσιογράφους στο 
όνομα του David Sassoli 
Ένα νέο σύστημα υποτροφιών και προ-
γράμματα κατάρτισης για νέους δημοσιο-
γράφους θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, ενισχύοντας τη στήριξη του ΕΚ 
στους επαγγελματίες που βρίσκονται στα 
πρώτα στάδια της καριέρας τους. Στόχος 
των προγραμμάτων είναι να εμβαθύ-
νουν οι συμμετέχοντες στα θέματα 
της ΕΕ και να αποκτήσουν σχετική εμπει-
ρία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυ-
ση της ανεξάρτητης, επαγγελματικής 
και υπεύθυνης δημοσιογραφίας. Το 
πρώτο πρόγραμμα αφορά περίοδο 
εργασίας ενός έτους σε μέσα ενημέρω-
σης με έδρα την ΕΕ και θα φέρει το πρό-
γραμμα του εκλιπόντος προέδρου του ΕΚ 
David Sassoli, ο οποίος εργάστηκε ως 
δημοσιογράφος για σχεδόν 30 χρόνια. Το 
δεύτερο πρόγραμμα αφορά περιόδους 
άσκησης για νέους δημοσιογράφους 
σε εθνικό επίπεδο με ευρωπαϊκή κατεύ-
θυνση και στις Βρυξέλλες ή το Στρα-
σβούργο προκειμένου να εξοικειωθούν 
με τη φύση του θεσμικού οργάνου. Μείνε-
τε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτο-
μέρειες! 

Αποστολή στη Βουλγαρία: 
διαφάνεια στο δικαστικό 
σύστημα ζητούν οι 
ευρωβουλευτές 
Μετά από τριήμερη επίσκεψη στη Σόφια, 
όπου εξέτασαν τις κατηγορίες διαφθο-
ράς και κατασπατάλησης δημοσίου 
χρήματος στη Βουλγαρία, με πιθανές 
προεκτάσεις και στα ευρωπαϊκά συμφέ-
ροντα, οι ευρωβουλευτές- μέλη της 
επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
κατέληξαν ότι είναι απαραίτητη περισσό-
τερη διαφάνεια αλλά και απλοποίηση 
στη διαχείριση των προγραμμάτων που 
στηρίζονται σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα 
μέλη της αποστολής ζήτησαν επίσης να 
δουν πραγματικές αλλαγές στα δικα-
στικά και εισαγγελικά συστήματα της 
χώρας, αφού οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν 
έχουν δείξει ότι συντελείται πρόοδος.  Οι 
εκπρόσωποι του ΕΚ δεσμεύτηκαν «να 
συνεργαστούν με τις βουλγαρικές αρχές 
για την εξεύρεση εποικοδομητικών 
λύσεων για την αποτελεσματική επένδυση 
των χρημάτων της Ένωσης, προστατεύο-
ντας ταυτόχρονα τα εθνικά και τα ευρω-
παϊκά οικονομικά συμφέροντα». 

Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης: Προς ολοκλήρωση 
των εργασιών της η ολομέλεια 
Συγκεκριμένες προτάσεις συζητήθη-
καν στη σύνοδο της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης στις 8 και 9 Απριλίου, τις οποίες 
υπέβαλλαν οι πρόεδροι των εννέα 
Ομάδων Εργασίας της Ολομέλειας. Οι 
προτάσεις βασίστηκαν κυρίως στις συστά-
σεις των ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, 
των εθνικών ομάδων, ενώ εμπλουτίστη-
καν και από ιδέες που κατατέθηκαν στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα. Κατά τη διάρ-
κεια της συνόδου, οι ευρωβουλευτές 
επαίνεσαν το έργο των Ευρωπαίων πολι-
τών, χαρακτήρισαν τη Διάσκεψη ως 
«άνευ προηγουμένου άσκηση εξω-
στρέφειας και δημοκρατίας» και 
δεσμεύτηκαν ότι το Κοινοβούλιο θα 
μεριμνήσει ώστε να ληφθούν σοβαρά 
υπόψιν οι προτάσεις τους. Παράλληλα, 
μια ομάδα βουλευτών, συμφωνώντας με 
την πρόταση που διαμορφώθηκε για 
τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ, 
ζήτησε σύγκληση Συνέλευσης για το θέμα. 
Η τελική σύνοδος της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης έχει προγραμματιστεί για τις 
29-30 Απριλίου στο Στρασβούργο,
όπου οι προτάσεις αναμένεται να εγκρι-
θούν βάσει συναίνεσης.

Πρωτοβουλίες και πίεση του 
ΕΚ για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας 
Με μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ να έχει 
υπάρξει θύμα σωματικής ή/και σεξουαλι-
κής βίας από την ηλικία των 15 ετών, η 
έμφυλη βία είναι ζήτημα ύψιστης προτε-
ραιότητας για την Ένωση, η οποία έχει 
προβεί σε σειρά νομοθετικών και άλλων 
πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της. 
Το ΕΚ έχει ζητήσει επανειλημμένα τη 
θεσμοθέτηση κοινού ορισμού και 
κανόνων, τονίζοντας παράλληλα την 
ανάγκη θέσπισης "ευρωπαϊκού πρωτο-
κόλλου σχετικά με την έμφυλη βία σε 
περιόδους κρίσης”, ενώ τον Σεπτέμβριο 
του 2021 κάλεσε την Επιτροπή να συμπε-
ριλάβει τη βία λόγω φύλου ως έγκλημα 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο -στην ίδια κατηγο-
ρία με εγκλήματα όπως το εμπόριο 
ανθρώπων. Λαμβάνοντας υπόψιν  την 
αύξηση των περιστατικών βίας (σω-
ματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής) 
μεταξύ συντρόφων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους το ΕΚ ζήτησε τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την προστασία των θυμάτων 
ενδοσυντροφικής βίας. Οι ευρωβουλευ-
τές ζητούν, επίσης, νομοθεσία για την 
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, συμπε-
ριλαμβανομένης της διαδικτυακής παρα-
κολούθησης, των απειλών κλπ. 

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για 
την ΕΕ και το ΕΚ; 
Η 8η έκδοση του ευρωβαρόμετρου κοινο-
νικοδημογραφικών τάσεων, μας δίνει την 
ευκαιρία να αποκτήσουμε μια εικόνα για 
το πώς βλέπουν την ΕΕ και το Κοινοβούλιο 
οι πολίτες των κρατών μελών της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, στην τελευταία έρευνα που 
διεξήχθη τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο του 2021, μόλις το 22% των Ελλή-
νων απάντησαν πως νιώθουν ότι η 
φωνή τους μετράει στην ΕΕ, έναντι 
43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τον 
Νοέμβριο του 2011, το αντίστοιχο 
ποσοστό άγγιζε μόλις το 12% σε Ελλάδα 
και 26% στην ΕΕ. Πιο δυσαρεστημένοι 
στην ίδια ερώτηση φάνηκαν οι νέοι 
15-24 ετών (19%) και πιο ευχαριστημέ-
νοι οι Έλληνες 40-53 ετών (27%). Αντί-
στοιχα, οι Έλληνες που απάντησαν ότι 
έχουν “απόλυτα θετική εικόνα” για το 
ΕΚ ήταν 26% των ερωτηθέντων, έναντι 
36% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αξιο-
σημείωτο είναι ότι το 70% των Ελλήνων 
επιθυμεί το ΕΚ να κατέχει πιο σημαντι-
κό ρόλο στις εξελίξεις, έναντι 58% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το 42%
απάντησε πως αποτιμά θετικά τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ, με το 
63% να δηλώνει ότι η χώρα έχει ωφε-
ληθεί από την ένταξή της στην
Ένωση, έναντι 47% τον Μάιο του 2011.
Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας 
εδώ.

EPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα στην Ουγγαρία 
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα συζητήσει με 
τον Επίτροπο Δικαιοσύνης, Didier Reynders, σχετι-
κά με την κατάσταση στην Ουγγαρία όσον αφορά 
στους νόμους για ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην χώρα. Τετάρτη 
20 Απριλίου

#EYEonline: οι νέοι της Ευρώπης
για την Ουκρανία 
Την Τετάρτη μην χάσετε το διαδικτυακό ραντεβού 
του European Youth Event, ενός θεσμού που γεννή-
θηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης και αυτή την εβδομάδα φιλοδοξεί να 
φέρει κοντά τους νέους της Ένωσης, για να ενημε-

ρωθούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι στην Ουκρανία αλλά και τι 
μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Στο διαδικτυακό event θα απα-
ντούν σε ερωτήσεις ο Emir Chahed, εκπρόσωπος ΜΚΟ που βοηθά ουκρανούς πρό-
σφυγες στην Πολωνία, ένας νεαρός εθελοντής από το Promote Ukraine και η ευρω-
βουλευτής Klára Dobrev. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντα-
νά μέσω Facebook. Τετάρτη 20 Απριλίου, 13:30

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπισμού της Ουκρανικής Βουλής, Mykyta 
Poturayev, θα συνομιλήσει με μέλη της επιτροπής Ανάπτυξης, για τις καταστροφικές 
ανθρωπιστικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν 
εκπρόσωποι της Επιτροπής και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δρουν στην 
Ουκρανία. Τετάρτη 20 Απριλίου  

Καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τους εκτοπισμένους από την Ουκρανία, οι 
επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών και Πολιτικών Ελευθεριών θα συμμετάσχουν σε 
κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την κατάσταση των γυναικών προσφύγων από 
την Ουκρανία, ενώ οι επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Νομι-
κών Θεμάτων θα συζητήσουν για τον κίνδυνο παράνομων υιοθεσιών παιδιών από την 
Ουκρανία με τη συντονίστρια του ΕΚ για τα δικαιώματα του παιδιού, Ewa Kopacz. 
Πέμπτη 21 Απριλίου 

Πρόσφυγες στην Ουκρανία: στο επίκεντρο οι γυναίκες και
τα παιδιά 

Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθεί η αποτελεσματικότητα και ο 
αντίκτυπος των κυρώσεων στη Ρωσία, καθώς και η πιθανότητα επέκτασής τους. 
Τετάρτη 20 Απριλίου

Αποτελεσματικότητα των κυρώσεων εναντίον της
Ρωσίας

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία αξιολόγησης της 
προόδου που έχει επιτευχθεί από την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, στο πλαίσιο 
της αίτησης προσχώρησης των δύο χωρών στην ΕΕ, και θα συζητήσει την υφιστάμενη 
κατάσταση για τη Σερβία και το Κόσσοβο. Τετάρτη 20 Απριλίου και Πέμπτη 21 Απριλίου 

Ευρωπαϊκή διεύρυνση: Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα καταλήξει στη 
θέση της σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη θέσπιση ενός κοινού φορτιστή για όλα τα 
κινητά τηλέφωνα, τα tablet, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες ηλεκτρονι-
κές συσκευές. Τετάρτη 20 Απριλίου

Ένα βήμα πιο κοντά στον κοινό φορτιστή για όλες τις
συσκευές

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Laura Kövesi θα παρουσιάσει στα μέλη 
των επιτροπών Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Πολιτικών Ελευθεριών τα αποτελέ-
σματα των πρώτων επτά μηνών λειτουργίας του οργανισμού. Τετάρτη 20 Απριλίου

Πρώτη Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Δύο νεοσύστατες επιτροπές, η 38μελής «επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης 
του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακο-
λούθησης» και η 38μελής επιτροπή με την θεματική «πανδημία COVID-19: άντληση 
διδαγμάτων και συστάσεις για το μέλλον» ξεκινούν τις δραστηριότητες τους την 
εβδομάδα που έρχεται. Στις αρμοδιότητες της πρώτης περιλαμβάνεται η διερεύνηση 
καταγγελόμενων παραβιάσεων του νομικού πλαισίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων από την 
Ουγγαρία και την Πολωνία, και στις αρμοδιότητες της δεύτερης η αξιολόγηση της 
ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία σε ό,τι αφορά την υγεία, τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα, την οικονομία και την κοινωνία. Κάθε νέα επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της 
δώδεκα μήνες για να συντάξει την έκθεση με τις συστάσεις της. Τρίτη 19 Απριλίου 

Ξεκινούν τις εργασίες τους οι δύο νέες επιτροπές του ΕΚ

Παρουσίαση της ειδικής επετειακής έκδοσης
#40 Ελλάδα-ΕΕ: πιο δυνατοί μαζί
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