
 

Προτεραιότητες πολιτικών ομάδων του ΕΚ:
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 
Η αριστερή ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών είναι η μικρότερη πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στις ευρωεκλογές του
Μαΐου για να ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στο ΕΚ για
τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι 751 ευρωβουλευτές σχηματίζουν επτά πολιτικές ομάδες,
βάσει των πολιτικών τους τοποθετήσεων. Μάθετε περισσότερα για τις προτεραιότητες
της κάθε πολιτικής ομάδας του Κοινοβουλίου στα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει.
 

Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων
Χωρών (GUE/NGL) δημιουργήθηκε το 1995 και αποτελεί συμμαχία σοσιαλιστικών και
κομμουνιστικών κομμάτων. Ως η μικρότερη πολιτική δύναμη του Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου, διαθέτει 41 μέλη που εκπροσωπούν 14 χώρες της ΕΕ.
 
Της ομάδας GUE/NGL συμπροεδρεύουν η νέα ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί (Γαλλία) και
ο Μάρτιν Σίρντεβαν (Γερμανία), ευρωβουλευτής από το 2017. Η ομάδα διαθέτει, επίσης,
τέσσερις αντιπροέδρους. 
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Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliamentary-groups-european-united-left-nordic-green-left_N01-PUB-190724-
GUEG_ev
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https://www.guengl.eu/
https://www.guengl.eu/
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197533/MANON_AUBRY/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/190517/MARTIN_SCHIRDEWAN/home


Η ομάδα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κλιματική δικαιοσύνη, τη φορολογική
δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
 
Ένας από τους 14 αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μέλη της oμάδας
GUE/NGL, όπως κι ένας από τους 20 προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 
Σύνδεσμοι
Η ομάδα GUE/NGL στο Twitter
Ιστοσελίδα της GUE/NGL
Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ανά πολιτική ομάδα
Ευρωβουλευτές ανά κράτος-μέλος και πολιτική ομάδα

Σχετικό περιεχόμενο
Με 7 πολιτικές ομάδες ξεκινά τη νέα του θητεία το ΕΚ
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20190705STO56304/who-s-who-overview-of-parliament-s-leadership-at-the-start-of-2019-2024-term
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20190711STO56847/meet-the-new-chairs-of-the-parliamentary-committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/home.html
https://twitter.com/GUENGL
https://www.guengl.eu/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/organisation/political-groups
https://ekloges-apotelesmata.eu/ekloges-apotelesmata/2019-2024/
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/search/table
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/parliament-starts-new-term-with-seven-political-groups

