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Ψηφίστε για το Βραβείο LUX 2022 και ίσως ταξιδέψετε στο Στρασβούργο!

Λήγει στις 25 Μαΐου η προθεσμία για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία για το Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 
LUX. Η ταινία που θα λάβει το βραβείο θα αναδειχθεί με τον συμψηφισμό των ψήφων του κοινού και των ευρω-
βουλευτών. Ψηφίστε την αγαπημένη σας ταινία, και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX, στις 8 Ιουνίου 2022 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Η Ευρώπη δίπλα στην Ουκρανία – Κανένα έγκλημα 
πολέμου ατιμώρητο

Την ανάγκη να υποστηριχθεί το έργο του Διεθνούς Ποι-
νικού Δικαστηρίου και να αντιμετωπιστεί η ατιμωρη-
σία για τα εγκλήματα πολέμου που δια-πράχθηκαν 
στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, υπογράμμι-
σαν οι ευρωβουλευτές, επιβεβαιώνοντας την υποστή-
ριξή τους στη δοκιμαζόμενη χώρα. Τόνισαν δε ότι οι 
καταγγελίες περί θηριωδιών, όπως οι αδιάκριτοι βομ-
βαρδισμοί πόλεων και κωμοπόλεων, οι αναγκαστικές 
εκτοπίσεις, η χρήση απαγορευμένων πυρομαχικών, οι 
επιθέσεις κατά αμάχων που προ-σπαθούν να διαφύγουν 
μέσω προσυμφωνημένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, 
οι εκτελέσεις και η σεξουαλική βία συνιστούν παρα-
βιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μπορούν 
να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, λένε ευρω-
βουλευτές, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει 
διωχθεί. Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε επίσης πρόταση 
για την επέκταση των εξουσιών της Eurojust, προκειμέ-
νου η υπηρεσία να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και 
να αποθηκεύει αποδείξεις για τη διάπραξη εγκλημάτων 
πολέμου, γενοκτονιών και εγκλημάτων κατά της αν-
θρωπότητας. Επιπλέον η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
(INTA) ενέκρινε την πρόταση για την αναστολή των δα-
σμών στις εισαγωγές ουκρανικών προϊόντων στην ΕΕ. 
Το μέτρο έχει ισχύ ένα έτος και περιλαμβάνει την άρση 
των δασμών για βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για 
φρούτα και λαχανικά, όπως και την άρση των δασμών 
anti-dumping για χαλυβουργικά προϊόντα. 

«Ναι» στον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντε-
λεστή για τις επιχειρήσεις

Ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της δικαιότερης 
φορολόγησης των επιχειρήσεων και της αντιμετώπισης 
της φοροαποφυγής έκανε η ολομέλεια του ΕΚ, εγκρίνο-
ντας την έκθεση για την καθιέρωση ενός ελάχιστου φο-
ρολογικού συντελεστή 15% για τα εταιρικά κέρδη. Οι 
ευρωβουλευτές ενέκριναν την τελική πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με προσαρμογές σε καίρια σημεία 
και έδωσαν πνοή σε ένα πάγιο αίτημα του Κοινοβουλί-
ου για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, εισήγαγαν ρήτρα η 
οποία προβλέπει την αναθεώρηση του κατώτατου ετή-
σιου ορίου εσόδων βάσει του οποίου μια πολυεθνική 
θα υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. 
Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν ακόμη να ελαττώσουν 
ορισμένες εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή και να 
περιορίσουν τη δυνατότητα κατάχρησης των κανόνων, 
ιδίως με την εισαγωγή ειδικού άρθρου που περιέχει κα-
νόνες για την καταπολέμηση των καθεστώτων φοροα-
ποφυγής. Η έγκριση από την ολομέλεια συνιστά σημα-
ντικό βήμα μετά την επίτευξη της διεθνούς συμφωνίας 
σε επίπεδο ΟΟΣΑ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η έκθεση, 
η οποία αποτελεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου, διαβιβά-
ζεται τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει 
ομόφωνα ένα τελικό κείμενο.

Άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για 
Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία

Η ολομέλεια του ΕΚ κάλεσε το Συμβούλιο να εκκινή-
σει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και 
τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ενέκρινε τις εκθέσεις αξιο-
λόγησης της προόδου που έχουν σημειώσει οι δύο χώ-
ρες. Αν και τόσο η Αλβανία όσο και η Βόρεια Μακεδονία 
έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το 
Συμβούλιο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν 
αρχίσει ακόμα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Το γεγονός 
αυτό έχει υπονομεύσει την άποψη των πολιτών για την 
Ένωση και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την πολι-
τική διεύρυνσης στο σύνολό της, αναφέρει η έκθεση. 
Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την Βουλγαρία και τη 
Βόρεια Μακεδονία να λύσουν τις πολιτισμικές και ιστο-
ρικές τους διαφορές ανεξάρτητα από την διαδικασία 
ένταξης της δεύτερης στην ΕΕ.

Συμφωνία για την άμεση αναπλήρωση των αποθεμά-
των φυσικού αερίου

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν στο κείμε-
νο ενός νέου κανονισμού που ορίζει στο 80% το υπο-
χρεωτικό ελάχιστο επίπεδο φυσικού αερίου στις εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης, έως την 1η Νοεμβρίου 2022. 
Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι εταιρείες εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανεβάσουν το επίπεδο 
κατειλημμένης χωρητικότητας στο 85%. Ο στόχος θα 
ανεβεί στο 90% τα επόμενα χρόνια, ώστε να προστα-
τεύονται τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
από τυχόν διαταραχές στην τροφοδοσία με φυσικό αέ-
ριο. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν υπόγειες μονάδες 
αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποθή-
κευση σε άλλη χώρα ποσοτήτων ποσότητες αερίου που 
αντιστοιχούν στο 15% της μέσης κατανάλωσης της τε-
λευταίας πενταετίας. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία 
επί του κειμένου στην επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας (ITRE) κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

Πράσινα ομόλογα με διαφάνεια και λογοδοσία

Τα πράσινα ομόλογα που εκδίδονται στην ΕΕ θα πρέπει 
να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και να μην 
είναι μόνο κατ’ όνομα πράσινα, επεσήμανε η επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) κατά την έγκριση σει-
ράς τροπολογιών επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολό-
γων (EuGB). Σύμφωνα με την πρόταση, όλα τα πράσινα 
ομόλογα που εκδίδονται βάσει του EuGB θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιημένα σχέδια μετάβασης 
σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Οι εταιρείες που 
εκδίδουν τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν θα πρέπει να 
έχουν την έδρα τους σε χώρα που βρίσκεται στην γκρί-
ζα ή τη μαύρη λίστα της ΕΕ με τους φορολογικούς παρα-
δείσους. Προβλέπεται επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, 
ώστε να υπάρχουν σαφείς αναφορές στην περίπτωση 
που τα έσοδα από την έκδοση ενός πράσινου ομολόγου 
πρόκειται να κατευθυνθούν σε δραστηριότητες σχετι-
κές με την πυρηνική ενέργεια ή τα ορυκτά καύσιμα. 
Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις 
με τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμφωνίας επί του 
τελικού κειμένου της πρότασης.

Μεγαλύτερη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
από τις συνέπειες του πολέμου

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα 
πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από τον αντί-
κτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, υποστηρί-
ζει το Κοινοβούλιο. Τόσο ο πόλεμος όσο και οι δικαιολο-
γημένες κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας 
και της Λευκορωσίας επηρεάζουν την οικονομία της ΕΕ 
και απειλούν σοβαρά την ανάκαμψή της μετά την παν-
δημία, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές, προσθέτοντας 
πως τα υφιστάμενα μέσα όπως το Next Generation EU, 
το SURE και το σύστημα ευελιξίας του προϋπολογισμού 
της ΕΕ δεν επαρκούν για να μετριάσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις του πολέμου. Τα κονδύλια για τη στήριξη της 
οικονομίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων πρέπει 
να αυξηθούν με μέσα όπως ένας φόρος επί των κερδών 
για τις εταιρείες ενέργειας και η κατάσχεση περιουσια-
κών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών, ενώ πρέπει να δο-
θεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αυτονομίας της 
ΕΕ. Το Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας για την Ευρώ-
πη θα χρηματοδοτήσει τις διασυνοριακές ενεργειακές 
υποδομές, την παραγωγή και την απόδοση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομη-
χανική ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλει

Η Μολδαβία θα παραμείνει στον ελεύθερο κόσμο
 
Η θέση της Μολδαβίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπογράμμισε η πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu σε 
ομιλία της ενώπιον της ολομέλειας του ΕΚ. «Γνωρίζουμε 
ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Ωστόσο, η χο-
ρήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Μολδαβία 
είναι η σωστή απόφαση. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», υπογράμμισε η πρόεδρος Sandu, επισημαίνο-
ντας πως η χώρα της «έχει αποφασίσει να μείνει τμήμα 
του ελεύθερου κόσμου». Η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία απηχεί το ταραγμένο παρελθόν της Ευρώπης, 
με «τις αναίσχυντες αρπαγές γαιών, τις κατακτήσεις για 
γεωπολιτικούς λόγους και τις σφαίρες επιρροής», πρό-
σθεσε. Η Μολδαβία υπέβαλε τον Μάρτιο το 2022 αίτη-
μα προσχώρησης στην ΕΕ το οποίο αμέσως υποστήριξε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ανησυχία για την καταστολή της αντιπολίτευσης και 
των συνδικάτων στη Λευκορωσία

Την εντεινόμενη αυταρχικότητα της κυβέρνησης της 
Λευκορωσίας σε βάρος της αντιπολίτευσης και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων καταδικάζουν σε ψή-
φισμά τους οι ευρωβουλευτές. Η Εθνοσυνέλευση της 
Λευκορωσίας ενέκρινε πρόσφατα αλλαγές στον Ποινι-
κό Κώδικα της χώρας σύμφωνα με τις οποίες επιβάλ-
λεται η θανατική ποινή σε όσους κρίνονται ένοχοι για 
«απόπειρα τέλεσης τρομοκρατικής πράξης». Ήδη μετά 
τις παράτυπες προεδρικές εκλογές του 2020, τουλάχι-
στον 36 πολιτικοί κρατούμενοι που έχουν κατηγορη-
θεί για τέτοιου είδους αδικήματα έχουν καταδικαστεί 
σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, ενώ δεκάδες στελέ-
χη δημοκρατικών κομμάτων και ακτιβιστές καταζητού-
νται για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες. Οι αλλαγές 
στον Ποινικό Κώδικα εντείνουν την καταστολή σε βά-
ρος όσων διαμαρτύρονται για το στυγνό καθεστώς που 
έχει επιβάλει στη Λευκορωσία ο δικτάτορας Aliaksandr 
Lukashenka. Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου στην οποία παραμένει σε ισχύ η θα-
νατική ποινή.

Χαλάρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής λόγω του 
πολέμου ζητά το Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρ-
μογή προσωρινών εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, επισημαίνουν τα μέλη 
της επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(AGRI), υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μη διαταρα-
χθεί η ασφάλεια στον εφοδιασμό τροφίμων λόγω του 
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Οι εξαιρέσεις 
θα πρέπει να εφαρμοστούν για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν ελλεί-
ψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνουν οι ευρω-
βουλευτές σε επιστολή τους προς τον αρμόδιο επίτροπο 
Janusz Wojciechowski.

Περισσότερες επιλογές και αποτελεσματικότερη 
προστασία στον κυβερνοχώρο

Συγκεκριμένες δεσμεύσεις υποχρεώνονται να αναλά-
βουν οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου, βάσει του 
Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που συμπληρώ-
νει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), δημι-
ουργώντας από κοινού ένα ισχυρό πλαίσιο προστασί-
ας των Ευρωπαίων πολιτών και μεγαλύτερη διαφάνεια 
στον κυβερνοχώρο. Στις διατάξεις του DMA , για τις οποί-
ες η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO) ενέκρινε την περασμένη εβδομά-
δα την καταρχήν συμφωνία με το Συμβούλιο, εμπίπτουν 
εταιρείες που λειτουργούν πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης, υπηρεσίες επικοινωνίας, μηχανές αναζήτη-
σης ή τεχνολογίες virtual assistance, έχουν έσοδα άνω 
των 7,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ ή κεφαλαιακή αξία άνω των 
75 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 45 εκατ. χρήστες σε μηνι-
αία βάση και 10.000 μεγάλους πελάτες σε ετήσια βάση. 
Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να προσφέρουν στους χρή-
στες εύκολους τρόπους διαγραφής προεγκατεστημέ-
νων εφαρμογών αλλά και να διευκολύνουν την ανταλ-
λαγή μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Για 
τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν 
να φτάσουν ακόμα και το 20% των ετήσιων εσόδων. 
DMA και DSA θα τεθούν σε ψηφοφορία στην ολομέλεια 
τον Ιούλιο και θα ακολουθήσει η επίσημη υιοθέτησή 
τους από το Συμβούλιο. Επίσης, οι ευρωβουλευτές της 
επιτροπής δέχθηκαν σε ακρόαση την Frances Haugen, 
πρώην υπάλληλο του Facebook, με την οποία συζήτη-
σαν τον αντίκτυπο από την εφαρμογή του DMA και του 
DSA, με έμφαση στους τρόπους που ο DSA θα αποτελέ-
σει διεθνές πρότυπο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών στο μέλλον.
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Silicon Valley 
Επίσκεψη στην Silicon Valley θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τω 
Καταναλωτών (IMCO), όπου θα συναντηθεί με στελέχη εταιρειών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη των το-
πικών αρχών. Αντικείμενο των συναντήσεων θα αποτελέσει η ψηφιακή πολιτική της ΕΕ μετά την πρόσφατη έγκριση των 
Νόμων για τις Ψηφιακές Αγορές και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Δευτέρα 23 – Παρασκευή 27 Μαΐου

Στο Κέντρο StratCom του ΝΑΤΟ
Μέλη της ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις (ING2) θα μεταβούν στη Ρίγα της Λετονίας όπου θα συναντη-
θούν με αξιωματούχους του NATO Strategic Communication Centre, στον απόηχο της ρωσικής επιθετικότητας. Τρίτη 24 – Τε-
τάρτη 25 Μαΐου

Στη Μάλτα για το κράτος δικαίου 
Ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) θα εξετάσουν τις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα, τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων και τα μέτρα κατά της διαφθοράς, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα για παραχώρηση υπηκοότητας. Οι ευ-
ρωβουλευτές θα συναντηθούν με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αστυνομίας, της Δικαιοσύνης και άλλων αρχών, κα-
θώς και με ΜΚΟ, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και την οικογένεια της δολοφονημένης δημοσιογράφου Daphne 
Caruana Galizia. Δευτέρα 23 – Τετάρτη 25 Μαΐου

Στις ΗΠΑ για τις πολιτικές ελευθερίες
Μέλη της LIBE θα μεταβούν και στην αμερικανική πρωτεύουσα για να συζητήσουν θέματα σχετικά με την προστασία δεδο-
μένων, το άσυλο, τη μετανάστευση, τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρο-
μοκρατίας. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με αξιωματούχους των Υπουργείων Εξωτερικών, Εμπορίου, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, στελέχη του FBI και με ει-
δικούς σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ιδιωτικότητας. Δευτέρα 23 – Πέμπτη 26 Μαΐου

Στην Τουρκία για τους πρόσφυγες
Στην Τουρκία θα ταξιδέψει αντιπροσωπεία της επιτροπής Προϋπολογισμού (BUDG) για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχε-
τικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια από το Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Οι ευρωβουλευτές θα 
επισκεφθούν εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Άγκυρας και στο Gaziantep κοντά στα σύνορα με τη 
Συρία, ενώ θα συναντηθούν με κυβερνητικά στελέχη και δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ταμείο. Δευτέρα 23 – Πέμπτη 
26 Μαΐου

Στη Χιλή για το διεθνές εμπόριο 
Στη Χιλή θα μεταβεί αντιπροσωπεία της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) για να εξετάσουν τα εκκρεμή ζητήματα σχετι-
κά με τη Συμφωνία Συνεργασίας ΕΕ – Χιλής. Στις συναντήσεις με υπουργούς, Γερουσιαστές, συνδικαλιστές και εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών θα συζητηθούν επίσης θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα έμφυ-
λα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Δευτέρα 23 – Τετάρτη 25 Μαΐου

Σε Αλβανία και Μαυροβούνιο για τη διεύρυνση
Επταμελής αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα μεταβεί στην Αλβανία 
και το Μαυροβούνιο για να εκφράσει την υποστήριξή της στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. Κατά τις συναντήσεις με κυ-
βερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών οι ευρωβουλευτές θα 
ανταλλάξουν απόψεις επί της έκθεσης του ΕΚ για την Αλβανία και της έκθεσης της επιτροπής για το Μαυροβούνιο. Δευτέρα 
23 Μαΐου -  Πέμπτη 26 Μαΐου

Γνωρίστε τους ευρωβουλευτές

Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας

Πάνω από 2.000 είδη μελισσών ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και είναι υπεύθυνες, 
μαζί με άλλους επικονιαστές, για την αναπαραγωγή του 78% της ενδημικής χλω-
ρίδας, το 84% των καλλιεργήσιμων ειδών, αλλά και το 76% της παραγωγής τροφί-
μων - Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για την καλύτερη υποστήριξη του ευρωπα-
ϊκού τομέα μελισσοκομίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δραστικές 
πρωτοβουλίες για την προστασία των μελισσών, διεκδικώντας την απαγόρευση 
της χρήσης συγκεκριμένων ειδών εντομοκτόνων αλλά και τον άμεσο εκσυγχρο-
νισμό της νομοθεσίας. Άλλωστε, το 9% των ευρωπαϊκών ειδών μελισσών κιν-
δυνεύει ήδη με εξαφάνιση, εξέλιξη που απειλεί όχι μόνο τις ίδιες αλλά και τους 
περίπου 600.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους της ΕΕ. Στις προ-
τάσεις του το ΕΚ περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των κονδυλίων για εθνικά προ-
γράμματα μελισσοκομίας αλλά και την καλύτερη προστασία τοπικών και περιφε-
ρειακών ειδών μελισσών.

Νέα σελίδα για το κλίμα και την ενέργεια στην Ευρώπη 
Φιλόδοξους στόχους για τη δέσμευση αυξημένων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα θέτει το ΕΚ, ενώ για την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπογραμμίζει την ανάγκη της συνεργασίας των κρατών μελών. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) Cristian Bușoi σχολίασε το ύψους 300 δισ. ευρώ πρό-
γραμμα REPowerEU, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι «με την από κοινού δράση 
θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία». «Η απαίτηση να καταπολεμη-
θεί η κλιματική αλλαγή, αν προσεγγιστεί με πνεύμα αλληλεγγύης, αποτελεί μέρος της λύσης» για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την ενέργειά μας φθηνότερη, να την κάνου-
με καθαρή και να καταστήσουμε τον εφοδιασμό της ασφαλή», συμπλήρωσε. Η επιτροπή εργάζεται επί μεγάλου 
αριθμού νομοθετικών σχεδίων για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και για την επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 
(ENVI), υιοθέτησε σειρά εκθέσεων στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την πράσινη μετάβαση. Οι τεχνικές δέσμευσης μπορούν να συμβάλουν στην απομάκρυνση 50 
εκατ. τόνων CO2 έως το 2030, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. 

Στις επιτροπές

https://cutt.ly/5HPCLwx
https://cutt.ly/EHPCFnf
mailto:constantinos.tsoutsoplides%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:constantinos.tsoutsoplides%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:anna.efstathiou%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:anna.efstathiou%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:elvira.forte%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:elvira.forte%20%40europarl.europa.eu?subject=
http://www.europarl.gr 
http://www.europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/EPHellas/videos/821329732178043/
https://www.instagram.com/p/Cda2-ZdqYg5/
https://cutt.ly/1HPL5YN
https://cutt.ly/3HPZqVl
https://cutt.ly/3HPZqVl
https://cutt.ly/bHPZyj2
https://cutt.ly/XHPZp9Y
https://cutt.ly/uHPZdbO
https://cutt.ly/uHPZdbO
https://cutt.ly/eHPZjw5
https://cutt.ly/6HPZT0W
https://cutt.ly/KHPZUvW
https://cutt.ly/SHPZAUn
https://cutt.ly/fHPZ8Pa
https://cutt.ly/fHPZ8Pa
https://cutt.ly/wHPZ6P2
https://cutt.ly/6HPXwi9
https://cutt.ly/gHPXk8P
https://cutt.ly/XHPXxel
https://cutt.ly/XHPXxel
https://cutt.ly/AHPXnxu
https://cutt.ly/jHPXSsd
https://cutt.ly/5HPXD8q
https://cutt.ly/GHPXKQ5
https://cutt.ly/GHPXKQ5
https://cutt.ly/rHPXXt3
https://cutt.ly/7HPZcdo
https://cutt.ly/7HPZcdo
https://cutt.ly/VHPZnXg
https://cutt.ly/XHPZWfL
https://cutt.ly/ZHPZHfX
https://cutt.ly/qHPZL6G 
https://cutt.ly/GHPZVqc
https://cutt.ly/WHPXtSZ
https://cutt.ly/xHPXuIs
https://cutt.ly/xHPXuIs
https://cutt.ly/AHPXo75
https://cutt.ly/iHPXfyM
https://cutt.ly/iHPXfyM
https://cutt.ly/rHPXW4Y
https://cutt.ly/4HPXYKt
https://cutt.ly/sHPX9hw
https://cutt.ly/QHPX8cK
https://cutt.ly/fHPX5Gu
https://cutt.ly/8HPCwy0
https://cutt.ly/1HPCy0K
https://cutt.ly/NHPCopT
https://cutt.ly/NHPCopT
https://cutt.ly/wHPCfz2
https://cutt.ly/wHPCfz2
https://cutt.ly/AHPKdD9
https://cutt.ly/EHPKhkZ
https://cutt.ly/RHPKzwm
https://cutt.ly/ZHPKckG
https://cutt.ly/IHPKbRx
https://cutt.ly/HHPKUoe
https://cutt.ly/xHPKEDA
https://cutt.ly/KHPKDtP
https://cutt.ly/NHPKAqw
https://cutt.ly/fHPKGqO
https://cutt.ly/7HPKLt1
https://cutt.ly/tHPKCUm
https://cutt.ly/9HP2Kr1
https://cutt.ly/OHP29YC
https://cutt.ly/3HP281i
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/home
https://cutt.ly/tHPCkrE
https://cutt.ly/FHPCbN0
https://cutt.ly/mHPClAD
https://cutt.ly/mHPClAD
https://cutt.ly/XHPCxXW
https://cutt.ly/KHPCmmU
https://cutt.ly/KHPCmmU
https://cutt.ly/FHPCbN0
https://cutt.ly/AHPLOWu
https://cutt.ly/sHPLR8r
https://cutt.ly/RHPLYMz
https://cutt.ly/oHPLSLR
https://cutt.ly/gHPLKvy
https://cutt.ly/ZHPLZcV 
https://cutt.ly/7HPLX4J
https://cutt.ly/7HPLVmD
https://www.instagram.com/ephellas/
https://www.facebook.com/EPHellas
https://twitter.com/europarl_el
https://www.youtube.com/channel/UCYga1yPHfIykpdi2J9s_gQg
https://cutt.ly/nHPCU6I
https://cutt.ly/mHPCYag

