To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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40 χρόνια σε 40 λέξεις
Στις 13 Δεκεμβρίου του 2007, η Ελλάδα υπογράφει, μαζί με τα
υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη της
Λισαβόνας, που αναθεωρεί τις προηγούμενες και τοποθετεί στην
κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας την κλιματική αλλαγή και τη
διεθνή ασφάλεια.

Highlights

Το ΕΚ τιμά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών
«Κάθε χρόνο, η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
αποτελεί άλλη μια σκληρή υπενθύμιση της στασιμότητας δραματικών στατιστικών: μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ υφίσταται σωματική ή σεξουαλική βία
κατά τη διάρκεια της ζωής της». Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), η πρόεδρος της επιτροπής Δικαιωμάτων
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Evelyn Regner, καταδίκασε τη βία κατά των
γυναικών, η οποία εκτοξεύθηκε με την πανδημία, ενώ ζήτησε την ανάληψη
ουσιαστικής δράσης για την προστασία τους μέσα από τη διασφάλιση της
οικονομικής τους ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Orange the World»,
τα κτίρια του ΕΚ “ντύθηκαν” στα πορτοκαλί ως μια κίνηση στήριξης για την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Οι ευρωβουλευτές
ζήτησαν την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από Βουλγαρία,
Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία χωρίς καθυστερήσεις. Τα έξι
μέλη της ΕΕ παραμένουν οι μοναδικές χώρες που δεν έχουν ακόμα κυρώσει την
περιεκτική και σημαίνουσα αυτή διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών, η οποία υπεγράφη από την ΕΕ το 2017.

Διαφάνεια, Οικολογία, Δικαιοσύνη και Στήριξη των νέων
αγροτών στην Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα, πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο ευέλικτη και πιο
διαφανή Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα ισχύει από το 2023. Κεντρικά σημεία της
μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η στήριξη των μικρών και
μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων και η αυστηρότερη εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν ώστε το
35% του προϋπολογισμού να αφορά την αγροτική ανάπτυξη και το 25% των άμεσων
ενισχύσεων τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. «Το νέο μοντέλο υλοποίησης θα μειώσει τα γραφειοκρατικά βάρη για τους αγρότες. Η σημερινή ψήφος
μας έδειξε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή τους ανθρώπους που διατηρούν και προστατεύουν το πολιτιστικό μας περιβάλλον», ανέφερε ο Peter Jahr, εισηγητής για τον
«κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια».

την εβδομάδα που πέρασε

στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νόμος για τις Ψηφιακές
Αγορές: “Οι κανόνες ορίζονται
από τους νομοθέτες, όχι από
τις εταιρείες!”
Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών
υιοθέτησε σχέδιο Νόμου για τις
Ψηφιακές Αγορές (Digital Market
Act-DMA) που περιορίζει την ασυδοσία
των μεγάλων διαδικτυακών
πλατφορμών και δίνει τη δυνατότητα
στην Επιτροπή να διενεργεί έρευνες
αγοράς και να επιβάλλει κυρώσεις για
μη συμμορφούμενες συμπεριφορές.
Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος ορίζει τι θα
επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι οι
εταιρείες με καθεστώς «ρυθμιστή
πρόσβασης» (gatekeeper) ώστε να
διασφαλιστεί δίκαιη και ανοιχτή
αγορά. «Η ΕΕ υποστηρίζει ουσιαστικά
τον ανταγωνισμό, αλλά δεν θέλουμε
οι μεγαλύτερες εταιρείες να γίνονται
όλο και μεγαλύτερες, και σε βάρος
των καταναλωτών και της
ευρωπαϊκής οικονομίας, χωρίς να
γίνονται καλύτερες. Ο Νόμος για τις
Ψηφιακές Αγορές θα αποκλείσει αυτές
τις πρακτικές, στέλνοντας ένα ισχυρό
μήνυμα σε όλους τους καταναλωτές
και τις επιχειρήσεις στην Ενιαία
Αγορά: οι κανόνες ορίζονται από τους
συννομοθέτες και όχι από τις
ιδιωτικές εταιρείες!», ανέφερε ο
Andreas Schwab, εισηγητής της
έκθεσης.

EP

Προϋπολογισμός 2022: Συμφωνία για περισσότερες επενδύσεις στην υγεία, στους
νέους, στην έρευνα και στα
ΜΜΕ
Ύστερα από διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο, επετεύχθη συμφωνία για
τον προϋπολογισμό του 2022. Οι
ευρωβουλευτές πέτυχαν αύξηση της
χρηματοδότησης σε προγράμματα και
πολιτικές που συμβάλλουν στην ανάκαμψη από την πανδημία, όπως το
ερευνητικό πρόγραμμα “Horizon
Europe”, ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, το
πρόγραμμα “LIFE”, το “Erasmus+”, το
“EU4Health” και η “Δημιουργική
Ευρώπη”, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη.
«Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό
του 2022 που επιτεύχθηκε δεν μπορεί
να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά από
κοινού με την ενίσχυση που προσφέρει το NextGenerationEU. Εκτός από
τα 169,5 δισ. σε αναλήψεις υποχρεώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, από το Σχέδιο Ανάκαμψης διατίθενται και άλλα 143 δισ. σε επιχορηγήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης
να παίρνουν δάνεια. Με τον τρόπο αυτό,
ο προϋπολογισμός του επόμενου
έτους αποσκοπεί στην επίτευξη ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών, Johan Van Overtveldt.

Ώρα για δράση ενάντια στις
υβριδικές απειλές και στην
πανδημία

Κοινοβούλιο για COP26:
δυνατό καμπανάκι για το
κλίμα

Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ σε συζήτηση
με τον πρόεδρο του Συμβουλίου,
Charles Michel, και την πρόεδρο της
Επιτροπής, Ursula von der Leyen,
αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της
συνόδου κορυφής, 21-22 Οκτωβρίου,
τόνισαν την ανάγκη για ανάληψη
δράσης κατά των χωρών που
επιτίθενται στο κράτος δικαίου και
εξέφρασαν την αμέριστη
συμπαράστασή τους στην Πολωνία, τη
Λετονία και τη Λιθουανία. Οι
ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη για
ενίσχυση των εμβολιασμών εντός και
εκτός ΕΕ, καθώς και για συντονισμένη
δράση ενάντια σε υβριδικές
επιθέσεις, με σεβασμό στο κράτος
δικαίου και τα θεμελιώδη
δικαιώματα.

Θετικά αξιολόγησαν οι ευρωβουλευτές
τα αποτελέσματα της Διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή (COP26) και τόνισαν την ανάγκη
ανάληψης παγκόσμιας δράσης για την
κλιματική αλλαγή, ώστε να περιοριστεί
η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5
βαθμό Κελσίου. Παράλληλα,
εξέφρασαν την επιθυμία τους η ΕΕ να
παραμείνει ηγέτης στην καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής με την
υιοθέτηση της δέσμης μέτρων «Fit for
55 in 2030» και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
έως το 2030. Το ΕΚ ήδη έχει εγκρίνει τον
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, δηλαδή
τη δεσμευτική υποχρέωση της ΕΕ για
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Sviatlana Tsikhanouskaya:
«Ενισχύστε τη φωνή του
λαού της Λευκορωσίας!»

Η ΕΕ για την υγεία: Προσιτά
φάρμακα για όλους

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της
Λευκορωσίας, Sviatlana Tsikhanouskaya, απευθύνθηκε στην ολομέλεια
του ΕΚ, καλώντας την Ευρώπη να
βοηθήσει και να παράσχει αλληλεγγύη
στους πολίτες της χώρας της. «Ας μην
ξεχάσουμε τους Λευκορώσους
πολιτικούς κρατούμενους και ας
βοηθήσουμε όσους αναγκάσθηκαν
να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σήμερα,
όχι μόνο η δημοκρατία στη
Λευκορωσία αλλά και η δημοκρατία
στην Ευρώπη εξαρτάται από το κατά
πόσον θα πορευθούμε μαζί στο
δρόμο αυτό», ανέφερε στην ομιλία της.
Ο πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli,
σημείωσε «Το καθεστώς δεν διστάζει
να χρησιμοποιεί άνδρες, γυναίκες και
παιδιά που χρήζουν προστασίας με
μοναδικό σκοπό την
αποσταθεροποίηση της ΕΕ. Το
Κοινοβούλιο καλεί τα άλλα θεσμικά
όργανα να υπερασπιστούν τα
θεμελιώδη δικαιώματα». Την
προηγούμενη μέρα, οι ευρωβουλευτές
συζήτησαν και έθεσαν ως
προτεραιότητα την ασφάλεια στα
σύνορα της ΕΕ και την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας.

Διευκόλυνση της νόμιμης
μετανάστευσης για εργασία
ζητούν οι ευρωβουλευτές
Εγκρίθηκε από την ολομέλεια έκθεση
νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη
νόμιμη μετανάστευση, διευκολύνοντας
έτσι την κινητικότητα των εργαζομένων
στην ΕΕ, με τη δημιουργία δεξαμενής
ταλέντων της ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό σε πολλά κράτη μέλη, καθώς και
η γήρανση του πληθυσμού. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την αναθεώρηση των
κανόνων που ισχύουν για τους υπηκόους
τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ
για πολλά χρόνια και τη μείωση των
χρόνων που απαιτούνται για άδεια
παραμονής από πέντε σε τρία. «Η
Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφικές και
οικονομικές προκλήσεις. Προκειμένου να
διαχειριστούμε αυτές τις προκλήσεις και
να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη
μπορεί να είναι ισχυρή και ανταγωνιστική, χρειαζόμαστε κινητικότητα
εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει,
επομένως, να καταστήσουμε ελκυστικότερη τη διαδικασία εισόδου μεταναστών για την εύρεση εργασίας στην
Ευρώπη, αλλά και να φροντίσουμε το
σύστημα να διασφαλίζει την τήρηση
των κανόνων», ανέφερε η εισηγήτρια
της έκθεσης Abir Al-Sahlani.

Δίκαιος και επαρκής
κατώτατος μισθός για
όλους: πράσινο φως για τις
διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο
Οι ευρωβουλευτές έδωσαν «πράσινο
φως» στη διαπραγματευτική εντολή του
ΕΚ βάσει της πρότασης της επιτροπής
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη θέσπιση ενός δίκαιου και
επαρκούς κατώτατου μισθού για όλους
τους εργαζομένους στην ΕΕ. Στόχος είναι
η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Οι
διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόλις
το Συμβούλιο εγκρίνει τις θέσεις του,
ενώ η οδηγία αναμένεται να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση και
επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

Ενόψει της επικαιροποίησης της
ευρωπαϊκής φαρμακευτικής
νομοθεσίας για το 2022, το ΕΚ ζητά τη
διασφάλιση της πρόσβασης των
ασθενών σε ασφαλή και οικονομικώς
προσιτή φαρμακευτική αγωγή, καθώς
και την ενίσχυση της διαφάνειας στις
τιμές. Η πανδημία δίδαξε ότι η στενή
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι απαραίτητη για την
αντιμετώπιση κρίσεων υγείας, ώστε
να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα
των εθνικών συστημάτων υγείας.
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σθένος
τις ιατρικές ανάγκες που δεν έχουν
καλυφθεί και να προωθήσουμε την
πρόσβαση σε φάρμακα, καθιστώντας
τα εθνικά συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης πιο βιώσιμα.
Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχύσουμε
τις συμπράξεις δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ για μια
στρατηγικά αυτόνομη και ανθεκτική
φαρμακευτική βιομηχανία, που θα
υποστηρίζεται από ένα αποτελεσματικό
σύστημα κινήτρων και θα διοικείται
μέσα από ένα σταθερό,
επικαιροποιημένο και επικεντρωμένο
στην ασφάλεια κανονιστικό
σύστημα», ανέφερε η εισηγήτρια της
έκθεσης Dolors Montserrat.

Αθλητισμός στην Ευρώπη:
Αλληλεγγύη, βιωσιμότητα,
δικαιοσύνη και αποφυγή
των αποκλεισμών
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη
δημιουργία ενός αθλητικού μοντέλου
βασισμένου στις ευρωπαϊκές αξίες της
αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της
αποφυγής των αποκλεισμών, του
ανοικτού ανταγωνισμού και της
δικαιοσύνης. Κύριος στόχος είναι η
ισορροπία μεταξύ των εμπορικών
συμφερόντων του επαγγελματικού
αθλητισμού και των κοινωνικών του
εκφάνσεων και η οικοδόμηση ενός
μοντέλου από τη βάση προς την
κορυφή (bottom up). Το ΕΚ ζητά ο
αθλητισμός να προάγει την ισότητα των
φύλων, να αντιμετωπιστούν οι
παρενοχλήσεις στο χώρο και να
προστατευτούν τα παιδιά. Ο εισηγητής
της έκθεσης Tomasz Frankowski
ανέφερε «Ο αθλητισμός έχει τεράστια
δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους,
ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας,
φύλου ή κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης. Αποτελεί σημαντικό κλάδο
της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας
σχεδόν το 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Η κύρια
πρόκληση είναι η προώθηση του
ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου και
η προστασία του από απειλές, όπως η
Super League».

Έρχεται η ψηφιοποίηση στην
κοινωνική ασφάλιση
Την άμεση θέσπιση του ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ζητά το ΕΚ από την Επιτροπή για τη
μείωση της γραφειοκρατίας για τους
μετακινούμενους εργαζόμενους. Το
«πάσο» αυτό θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της «κοινωνικής απάτης» και της
αδήλωτης εργασίας, καθώς και την
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα
μπορούν να διεκδικήσουν ευκολότερα
τα δικαιώματά τους. Το Κοινοβούλιο
στοχεύει στην επέκταση του διαβατηρίου σε τομείς όπως η ασφάλιση
υγείας και οι συντάξεις, παράλληλα με
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής ταυτότητας και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης.

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για έναν πιο δίκαιο και ισότιμο εργασιακό χώρο
Η επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητά τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων για την ενημέρωση, εκπροσώπηση και συμμετοχή των εργαζομένων στα
διοικητικά συμβούλια σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές θέτουν ως
προτεραιότητα τη ανάληψη μέτρων για ισορροπημένη παρουσία και ισότητα των
φύλων. Ταυτόχρονα καλούν την Επιτροπή να βελτιώσει τη γνώση των εθνικών και
κοινοτικών κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα εταιρικά όργανα και να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με
διάφορες μορφές συμμετοχής.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων:
Η πανδημία στο επίκεντρο

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων συζητά με τη διευθύντρια του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Emer Cooke, για
την πορεία εμβολιασμών και θεραπευτικών αγωγών
κατά της Covid-19 και για τη γενικότερη επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη. Τρίτη 30 Νοεμβρίου

Τα επόμενα βήματα στη διαχείριση
του μεταναστευτικού

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκινά νομοθετικές διαδικασίες, αφενός για τον αμεσότερο προσδιορισμό όσων
δικαιούνται άσυλο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αφετέρου για τη δημιουργία οργάνου αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων στην ΕΕ. Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 13:15 (ώρα
Ελλάδας) την Τρίτη 30 Νοεμβρίου.

Έμφυλη βία και στον κυβερνοχώρο:
οι ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης
Οι επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας
των Φύλων και Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων θα υιοθετήσουν νομοθετική
πρωτοβουλία για τη θέσπιση κανόνων για το έγκλημα
με βάση το φύλο στον κυβερνοχώρο και θα προτείνουν μέτρα για την πρόληψη των
εγκλημάτων και τη διασφάλιση αποκατάστασης των θυμάτων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση εδώ. Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Νοεμβρίου

Σκάνδαλο Pegasus: Πώς θα προστατευτούμε από τη
διαδικτυακή κατασκοπεία;
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συζητά για
το σκάνδαλο κατασκοπείας Pegasus με τον Laurent Richard, νικητή του βραβείου δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia 2021 για το ερευνητικό δημοσιογραφικό του έργο
Forbidden Stories, τον Etiene Maynier, από το Εργαστήριο Ασφάλειας της Διεθνούς
Αμνηστίας, και τον Wojciech Wiewiórowski, Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου

Πώς θα διασφαλιστεί η καλή
μεταχείριση των ζώων κατά τη
μεταφορά τους;
Η εξεταστική επιτροπή για την Προστασία των Ζώων
κατά τη Μεταφορά συνεδριάζει για να ολοκληρώσει
τις εργασίες της σχετικά με τις παραβιάσεις στην
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία
των ζωών κατά τη μεταφορά, εντός και εκτός ΕΕ. Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου. Συζήτηση και Ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου

Συνέλευση υψηλού επιπέδου για τη Μεσόγειο
Η 16η ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα λάβει
χώρα την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών και
βουλευτών από μεσογειακές χώρες, παρουσία του Προέδρου του ΕΚ, David Sassoli,
αλλά και του επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Josep Borell.

Αφιέρωμα στον Giscard d´Estaing
Το ΕΚ τιμά την πρώτη επέτειο από τον θάνατο του
πρώην Προέδρου της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής
Συνέλευσης, Valéry Giscard d Estaing, με μια σειρά
εκδηλώσεων και συζητήσεων. Το ευρωπαϊκό αφιέρωμα, από το ημικύκλιο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, θα ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του
ΕΚ, David Sassoli. Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης:
Οι πολίτες συζητούν για την
μετανάστευση στην ΕΕ και στον κόσμο
Η τέταρτη και τελευταία Ομάδα Πολιτών συναντιέται
διαδικτυακά από 26 έως 28 Νοεμβρίου, και συζητά για
το ρόλο της ΕΕ στον κόσμο και για τη μεταναστευτική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στην ανθεκτικότητα και
την αυτονομία της ΕΕ, στις μεταναστευτικές κρίσεις στα εξωτερικά σύνορα, την παγκόσμια
συνεργασία ενάντια στην κλιματική αλλαγή, την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, την
εξωτερική πολιτική της ΕΕ και την ενσωμάτωση των προσφύγων. Οι τελικές προτάσεις
των πολιτών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε
τις συζητήσεις ζωντανά εδώ.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

GR

#40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο»: όλη η σειρά διαθέσιμη στο YouTube!
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συνομίλησε με πρώην ευρωβουλευτές και άλλες προσωπικότητες. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία και
τη γνώση τους για τη πορεία της χώρας στην ΕΕ, με σκοπό να αναδειχτεί το πώς αντιμετωπιζόταν η Ελλάδα από τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης, πώς λειτούργησε τα
πρώτα χρόνια και ποιες ήταν οι βασικές δυσκολίες που συνάντησε. Παρακολουθήστε
όλα τα επεισόδια της σειράς εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας στο YouTube
και στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram,
Twitter).
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