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την εβδομάδα που πέρασε
στo Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο

Digital Services Act: 
Συμφωνία - σταθμός για 
ασφαλέστερο διαδίκτυο 
Ταχεία αφαίρεση παράνομου περιεχομέ-
νου, ενισχυμένη προστασία ανηλίκων, 
προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των χρηστών, λογοδοσία και κυρώσεις 
για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες 
είναι ορισμένα από τα σημεία που προβλέ-
πονται στον ιστορικής σημασίας Νόμο για 
τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, Digital Services 
Act. Οι νομοθέτες της Ένωσης κατέληξαν 
σε προσωρινή πολιτική συμφωνία, και 
έτσι η νέα νομοθεσία που αναμένεται να 
εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα καθορίσει από κοινού με 
τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές τους 
κανόνες για την προστασία των χρη-
στών αλλά και για τη δημιουργία 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται διαδι-
κτυακά. Στις αλλαγές που εισάγει η νομο-
θεσία περιλαμβάνονται η πρόσβαση 
Επιτροπής και κρατών μελών στους 
αλγόριθμους των μεγάλων πλατφορ-
μών, η ενίσχυση των ελέγχων για τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες εμπορίου, 
ισχυρότερη προστασία των ανηλίκων, 
ενώ λαμβάνονται μέτρα και για την απα-
γόρευση της χειραγώγησης των 
επιλογών των χρηστών, με νέες υπο-
χρεώσεις διαφάνειας για τις πλατφόρμες 
που θα επιτρέπουν στους χρήστες να 
ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τους συνιστάται 
περιεχόμενο. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
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Αυξημένος κίνδυνος για 
παράνομες υιοθεσίες παιδιών 
από την Ουκρανία 
Μέλη των επιτροπών Νομικών Θεμάτων 
και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων συμμετείχαν σε έκτακτη συνά-
ντηση με προσκεκλημένους ειδικούς 
ομιλητές, όπου συζητήθηκε ο αυξημένος 
κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα εκτοπι-
σμένα παιδιά από την Ουκρανία να 
πέσουν θύματα παράνομων υιοθεσι-
ών. Οι ομιλητές συμφώνησαν πως όλα 
τα παιδιά που διασχίζουν τα σύνορα 
για να βρουν προστασία, θα πρέπει 
να ενσωματωθούν σε εθνικά συστή-
ματα παιδικής προστασίας, εκπαίδευ-
σης και υγειονομικής περίθαλψης. «Το 
χάος που προκαλείται από την δραματική 
κατάσταση στην Ουκρανία είναι το τέλειο 
περιβάλλον για να δραστηριοποιηθούν οι 
μαφίες που εμπορεύονται ανθρώπους. Η 
σημερινή συνάντηση μας έδειξε ότι το ΕΚ 
είναι αποφασισμένο να βρει επείγουσες 
λύσεις σε αυτό το πρόβλημα», σχολίασε ο 
πρόεδρος της επιτροπής Νομικών Θεμά-
των Adrián Vázquez Lázara.

Καταδίκη Osman Kavala: 
Ελάχιστη έως ανύπαρκτη η 
ευρωπαϊκή προοπτική της 
Τουρκίας
Θλιβερή χαρακτήρισαν την καταδίκη του 
ακτιβιστή Osman Kavala σε ισόβια 
κάθειρξη από τουρκικό δικαστήριο, ως 
αποτέλεσμα της υποτιθέμενης συμμετο-
χής του σε απόπειρα ανατροπής της 
κυβέρνησης, οι αρμόδιοι ευρωβουλευτές. 
Ο μόνιμος εισηγητής του ΕΚ για την Τουρ-
κία Nacho Sánchez Amor και ο πρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας 
ΕΕ-Τουρκίας Sergey Lagodinsky δήλωσαν 
ότι η απόφαση «είναι σαφώς αντίθετη 
προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και θα έχει ασφαλώς συνέπειες στις 
διαδικασίες επί παραβάσει που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο της Ευρώ-
πης. Η απόφαση επιβεβαιώνει εκ νέου τον 
αυταρχικό χαρακτήρα του υφιστάμε-
νου συστήματος και καταδεικνύει 
σαφώς την έλλειψη προθυμίας για την 
πραγματοποίηση κάθε είδους πραγματι-
κών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κρά-
τους δικαίου. Υπό το πρίσμα αυτό, η 
σημερινή Τουρκία δεν έχει σχεδόν 
καμία ευρωπαϊκή προοπτική, διολι-
σθαίνοντας από τη συναίνεση για μια 
διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, ενώ 
ταυτόχρονα δεν τηρεί τις δικές της 
διεθνείς δεσμεύσεις». 

Δικαίωμα στη νομοθετική 
πρωτοβουλία: οι 
ευρωβουλευτές ζητούν 
περισσότερες αρμοδιότητες 
για το ΕΚ 
Σε ψήφισμα της, η επιτροπή Συνταγματι-
κών Υποθέσεων επιχειρεί να επαναφέρει 
την θεσμική ισορροπία σε ό,τι αφορά 
τη νομοθετική διαδικασία για το ΕΚ, 
το μόνο όργανο της ΕΕ που εκλέγεται 
απευθείας από τους πολίτες. Το ψήφισμα 
προτείνει, κατά την επόμενη αναθεώρηση 
των Συνθηκών, να δοθεί στο ΕΚ ένα 
«γενικό και άμεσο» δικαίωμα να 
ξεκινά νομοθετικές διαδικασίες απο-
κλειστικά σε θέματα που αφορούν τη 
δημοκρατική νομιμότητα και κυριαρ-
χία της ΕΕ. Σύμφωνα με τους ευρωβου-
λευτές, κάτι τέτοιο θα αντανακλά την 
εξέλιξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
θα αποκαταστήσει την ισορροπία στη 
θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ, ενώ η  
Επιτροπή θα διατηρήσει το μονοπώλιο 
της νομοθετικής πρωτοβουλίας σε 
ορισμένους τομείς, για παράδειγμα σε 
θέματα προϋπολογισμού. Οι ευρωβου-
λευτές προσθέτουν ότι το Συμβούλιο θα 
μπορούσε να έχει άμεσο δικαίωμα πρω-
τοβουλίας σε αυστηρά καθορισμένους 
τομείς. Υπενθυμίζεται πως, μέχρι τώρα, το 
δικαίωμα θέσπισης νομοθεσίας επι-
φυλάσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
στην Επιτροπή, ενώ τόσο το ΕΚ όσο και 
το Συμβούλιο έχουν έμμεσο δικαίωμα 
πρωτοβουλίας καθώς μπορούν να ζητή-
σουν νομοθετική πρόταση από την 
Επιτροπή, η οποία ωστόσο δεν είναι υπο-
χρεωμένη να την ακολουθήσει. 

EPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

την εβδομάδα που έρχεται
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κοινός φορτιστής: πράσινο φως για
τις διαπραγματεύσεις 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον κοινό φορτι-
στή, η καθιέρωση του οποίου θα συντελέσει στην 
μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και θα 
διευκολύνει την φόρτιση των μικρών και μεσαίων 

ηλεκτρονικών συσκευών, όπως για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα, tablets, κάμερες, 
ακουστικά, φορητά ηχεία κλπ, ασχέτως κατασκευαστή. Τρίτη, 3 Μαΐου 

Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου:
Συζήτηση για την διασφάλιση της
ελευθερίας των ΜΜΕ
Η ενίσχυση της ελευθερίας των ΜΜΕ και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων αποτελούν πάγια 
προτεραιότητα της ΕΕ. Την εβδομάδα που έρχεται, 
για τον εορτασμό της Ημέρας Ελευθερίας του 

Τύπου, το ΕΚ και η Επιτροπή θα συζητήσουν τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι δημοσι-
ογράφοι και την ενίσχυση της ελευθερίας των ΜΜΕ. Μετά από πίεση των ευρωβου-
λευτών, στις 27 Απριλίου, η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόταση για την αντιμετώπιση 
κακόβουλων μηνύσεων κατά δημοσιογράφων και ακτιβιστών, ενώ έχει επίσης 
δεσμευτεί να παρουσιάσει μία ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης το επόμενο φθινόπωρο. Τρίτη 3, Μαΐου

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
που προκαλεί στην ΕΕ η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και το πώς μπορεί να 
ισχυροποιηθεί η ικανότητα αντίδρασης της Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές αναμένε-
ται να τονίσουν πως οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ στην Ρωσία αναπόδρα-
στα θα προκαλέσουν αρνητικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, και να ζητή-
σουν από την Επιτροπή προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες. Θα ακολουθή-
σει ψήφισμα στην σύνοδο ολομέλειας της 18ης και 19ης Μαΐου. Τετάρτη, 4 Μαΐου 

Ουκρανία: αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές
συνέπειες του πολέμου για την ΕΕ 

Καθώς η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η πρωτοποριακή ανοιχτή δημοκρατική 
διαδικασία στην οποία συμμετείχαν πολίτες από κάθε γωνιά της ΄Ενωσης, φτάνει σιγά 
σιγά στο τέλος της, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις προτάσεις της Ολομέλειας 
της Διάσκεψης αλλά και το σύνολο της διαδικασίας. Θα έχει προηγηθεί η προβλεπόμε-
νη έγκριση των προτάσεων από την τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης 
στις 29 και 30 Απριλίου στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν 
ψήφισμα με το οποίο ζητούν την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Ευρω-
παϊκών Συνθηκών. Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης θα διαβιβάσει την τελική 
έκθεση της Διάσκεψης στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις 9 Μαΐου 
στο Στρασβούργο. Τρίτη, 3 Μαΐου

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Την αναθεώρηση
των Συνθηκών της ΕΕ ζητούν οι ευρωβουλευτές

Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, 
Mario Draghi, την κατάσταση της ΕΕ και το όραμά του για το μέλλον της, στη δεύτερη 
από μια σειρά συζητήσεων για την ΕΕ με τίτλο «Αυτή είναι η Ευρώπη». Στην πρώτη 
συζήτηση, που έλαβε χώρα στην ολομέλεια του Μαρτίου, συμμετείχε η πρωθυπουργός 
της Εσθονίας, Kaja Kallas. Μετά τη λήξη της παρέμβασής του, θα πάρουν τον λόγο οι 
ηγέτες των πολιτικών ομάδων του ΕΚ. Τρίτη, 3 Μαΐου

«Αυτή είναι η Ευρώπη»: Στην Ολομέλεια ο  Mario Draghi 

Νομοθετική πρόταση που θα αλλάξει την διαδικασία διεξαγωγής των ευρωεκλογών, με 
τις αλλαγές να περιλαμβάνουν τον ορισμό κοινής ημέρας εκλογών την 9η Μαΐου, 
ισότιμη πρόσβαση στις εκλογές, μία εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο Ένωσης 
και ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, αναμένεται να ψηφίσει το ΕΚ.  Το νομο-
σχέδιο προβλέπει ένα εκλογικό σύστημα στο οποίο κάθε ψηφοφόρος θα έχει δύο 
ψήφους: μία για την εκλογή ευρωβουλευτών στις εθνικές εκλογικές περιφέρει-
ες και μία για την εκλογική περιφέρεια της ΕΕ, η οποία θα αποτελείται από 28 
επιπλέον έδρες. Οι κατάλογοι υποψηφίων για τις εν λόγω έδρες θα πρέπει να σέβονται 
τη γεωγραφική εκπροσώπηση. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση μίας νέας ευρω-
παϊκής εκλογικής αρχής. Συζήτηση: Δευτέρα 2 Μαΐου. Ψηφοφορία: Τρίτη 3 Μαΐου

Αλλαγές στις ευρωεκλογές

Η τελική έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη (AIDA) πρόκειται να 
τεθεί σε ψηφοφορία από το ΕΚ. Η έκθεση προειδοποιεί ότι η ΕΕ έχει μείνει πίσω 
στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για το ποιος θα ηγηθεί στον τομέα της τεχνολο-
γίας και υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτυχθούν οι αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη εκτός 
της επικράτειάς της, συχνά από μη δημοκρατικούς δρώντες, παρότι η ίδια οφείλει να 
ενεργεί ως παγκόσμιος φορέας για τον καθορισμό τους. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται 
να υπογραμμίσουν ότι ο δημόσιος διάλογος για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στις σημαντικές δυνατότητές της να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά ως προς τις ανθρώπινες δεξιότητες. Συζήτηση και ψηφοφορία: 
Τρίτη, 3 Μαΐου. Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη, 3 Μαΐου, 17.30 

Τεχνητή νοημοσύνη: η ΕΕ πρέπει να καθορίσει τα παγκόσμια
πρότυπα

Ορισμένα όργανα της ΕΕ είναι πιθανόν να χρειαστεί να περιμένουν για την έγκριση των 
δαπανών τους για το 2020, αφού κατά τις ψηφοφορίες απαλλαγής την Τετάρτη, το ΕΚ 
αναμένεται επικρίνει τον τρόπο διαχείρισης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού τους και να 
ζητήσει ένα υποχρεωτικό ενιαίο σύστημα υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 
σχετικά με τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την πρόληψη κατά περιπτώ-
σεων κατάχρησης τους, απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, διπλής χρηματοδότησης και 
άλλων συστημικών προβλημάτων. Στα όργανα αυτά συμπεριλαμβάνεται ο FRONTEX, για 
τον οποίο έχουν υπάρξει αναφορές για κακοδιαχείριση και παραβίαση των κανόνων του 
κράτους δικαίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, ενδεχομένως, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τυχόν 
αποφάσεις αναβολής που θα υιοθετηθούν εντός του Μαΐου θα επανεξεταστούν το φθινό-
πωρο του τρέχοντος έτους, όταν το Κοινοβούλιο θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. 
Συζήτηση και ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Μαΐου

Frontex: οι ευρωβουλευτές είναι πιθανόν να απορρίψουν
την εκκαθάριση των λογαριασμών της 

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν νέους κανόνες για τη μείωση των έμμονων 
οργανικών ρύπων (POP) στην αλυσίδα ανακύκλωσης, για μια κυκλική οικονομία 
χωρίς τοξικές ουσίες. Με τον νέο κανονισμό, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να θέσουν 
χαμηλότερα τα όρια για την επιτρεπόμενη ποσότητα έμμονων οργανικών ρύπων 
(POP) στα υλικά, με στόχο την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες.  Επιπλέον, επιθυμούν να απομακρύ-
νουν πλήρως από την αλυσίδα ανακύκλωσης υλικά με υψηλά επίπεδα έμμονων 
οργανικών ρύπων. Συζήτηση: Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022. Ψηφοφορία: Τρίτη, 3 Μαΐου 2022

Κυκλική οικονομία: Λιγότερες επιβλαβείς χημικές ουσίες
στα απόβλητα ζητά το ΕΚ

Το ΕΚ αναμένεται να αποφασίσει την διαπραγματευτική του θέση σχετικά με τη νέα νομο-
θεσία που προτείνεται για την προστασία της ΕΕ από επεμβάσεις ξένων παραγόντων, 
οι οποίοι μέσω επιδοτήσεων στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά της ένωσης. Το σχέδιο νόμου έχει ήδη ψηφιστεί από την επιτροπή Διεθνούς Εμπο-
ρίου, και δίνει στην Επιτροπή να διεξάγει σχετικές έρευνες αλλά και να παίρνει μέτρα 
αντιμετώπισης, με στόχο να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός και να αντιμετωπι-
στεί η ανισορροπία μεταξύ των κανόνων χρηματοδότησης στους οποίους υπόκεινται οι 
ευρωπαϊκές εταιρίες και την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει μέχρι τώρα τις επιχο-
ρηγήσεις που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.  Παράλληλα, το πεδίο εφαρμογής των 
νέων κανόνων θα αφορά σε μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών πράξεων, όπως εισφορές 
ξένου κεφαλαίου, φορολογικά κίνητρα, εξαγορές, συγχωνεύσεις και δημόσιες συμβάσεις. 
Συζήτηση: Τετάρτη, 4 Μαΐου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 5 Μαΐου 

Νέο ευρωπαϊκό εργαλείο εμπορικής άμυνας 

Τη Δευτέρα, 2 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν την 
ολομέλεια, στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Η ενημέρωση των Πολιτικών Ομάδων του ΕΚ θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί.

Last-minute briefing 

Το Μέλλον της Ευρώπης: Τι προσδοκούν οι Έλληνες;
Οι προσδοκίες των Ελλήνων από την ΕΕ για το Μέλλον της Ευρώπης ήταν το θέμα της 
διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το enikos.gr με τη συμμετοχή του Γραφείου 
του ΕΚ στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την online έρευνα που 
διεξήγαγε το enikos.gr στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, 
καταγράφοντας τις απόψεις, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες των Ελλήνων, με τη 
συμμετοχή 1674 πολιτών. Οι ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη και Πέτρος Κόκκαλης 
συνομίλησαν με πολίτες - εθελοντές της ομάδας mazi.eu σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 
της έρευνας, ενώ η Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Ελβίρα Φόρτε 
έκανε μια σύντομη αποτίμηση της διαδικασίας της Διάσκεψης. Παρακολουθήστε ξανά τη 
συζήτηση εδώ.

Στις 7 και 8 Μαΐου, σας περιμένουμε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, που 
συνδιοργανώνουν το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ελλάδα  με 
πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις σε Ελευσίνα και Ζάππειο, με αφορμή την Ημέρα 
της Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Στις 7 Μαΐου, 
13:00 – 22:30, σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης, διοργανώνονται στην Ελευσίνα σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο των πολιτισμό 
και τη δημοκρατία στην Ευρώπη του σήμερα, σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους για 
την Ευρώπη, όπου οι αρχές, οι αξίες μας και η ειρήνη δοκιμάζονται. Νέοι από ολόκληρη την 
Αττική καλούνται να παρακολουθήσουν κινηματογραφικές προβολές και συναυλίες και 
να περιηγηθούν σε εκθέσεις ζωγραφικής και πολιτιστικούς περιπάτους! Επιπροσθέτως, 
στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται παράλληλες συζητήσεις μεταξύ νέων 
πάνω στα θέματα των βιώσιμων πόλεων, της μετανάστευσης, του πολιτισμού, της 
καινοτομίας και της δημοκρατίας και κεντρική συζήτηση με τη συμμετοχή των 
ευρωβουλευτών Εύας Καϊλή και Κώστα Αρβανίτη και εκπροσώπων του πολιτισμού. Την 
επόμενη μέρα, Κυριακή, 8 Μαΐου, 10:30-20:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο 
Ζάππειο με θέμα την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Αν ενδιαφέρεσαι να 
σπουδάσεις, να βρεις δουλειά στην ΕΕ, να προσφέρεις εθελοντική εργασία ή να ανοίξεις 
την δική σου επιχείρηση, στο Ζάππειο θα βρεις συγκεντρωμένα όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζεις. Οι πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ και εθνικοί φορείς θα παρέχουν στους 
νέους πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες σπουδών, εργασίας και εθελοντισμού, 
εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με πολιτικούς, 
εκπροσώπους οργανώσεων της νεολαίας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας και για το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων εδώ. Μην το χάσετε!  

Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 7 και 8 Μαΐου: Ραντεβού
στην Ελευσίνα και το Ζάππειο!

Μην χάσετε την εβδομάδα που έρχεται τις δωρεάν προβολές ταινιών που διεκδικούν για 
φέτος το Βραβείο Κοινού LUX. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Cine Astor στις 9 
και 10 Μαΐου με την εξής σειρά: 19:00: Quo Vadis Aida και 21:00: Great Freedom.
Το βραβείο κοινού LUX που συνδιοργανώνεται από το ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Κινηματογράφου στηρίζει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο επιλέγοντας παραγωγές που 
θίγουν τοπικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και ενθαρρύνουν τον διάλογο σχετικά 
με τις αξίες μας.  Η νικήτρια ταινία θα αναδειχθεί με συμψηφισμό της ψήφου του κοινού 
και των ευρωβουλευτών, με κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει το 50% των ψήφων. 
Μπορείτε να ψηφίσετε την αγαπημένη σας ταινία έως τις 25 Μαΐου εδώ. 

Κινηματογράφος Άστορ, 9 και 10 Μαΐου: Ημέρες LUX με
δωρεάν προβολές στην Αθήνα - Δείτε και ψηφίστε!

Ουκρανία: επαγρύπνηση για τη
σεξουαλική εκμετάλλευση
προσφύγων 
Το ΕΚ θα ψηφίσει σχετικά με την νέα έκθεση της 
επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, η οποία 
εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αυξανόμε-
νες αναφορές για περιστατικά εμπορίας ανθρώ-

πων, σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, βιασμών και κακοποίησης εις βάρος 
γυναικών και παιδιών από την Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καταδι-
κάσουν σε αυστηρούς τόνους την έμφυλη βία ως πολεμικό εργαλείο, και να τονίσουν 
ότι τα κέντρα υποδοχής προσφύγων πρέπει να μεριμνούν για τις ανάγκες των γυναι-
κών και να τους παρέχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς αναφοράς περιστατικών κακο-
ποίησης, αλλά και σε υγειονομική περίθαλψη σε ό,τι αφορά την σεξουαλική και αναπα-
ραγωγική τους υγεία. Ακόμη, αναμένεται να ζητήσουν από τα κράτη μέλη να δρουν 
γρήγορα στον εντοπισμό και την δίωξη κυκλωμάτων εμπορίας αλλά και να διασφα-
λίζουν την ασφαλή μεταφορά των προσφύγων μεταξύ των κρατών. Συζήτηση και 
ψηφοφορία: Πέμπτη, 5 Μαΐου
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