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Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, ιντερφοβίας και τρανσφοβίας

Εκπρόσωποι οργανώσεων από την Κοινωνία των Πολιτών και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συμμετείχαν στην ανοι-
χτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, ιντερφοβίας και τρανσφοβίας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο επικεφαλής του Γρα-
φείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης και ο αντιπρόεδρος του ΕΚ και πρόεδρος της ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα Δημήτρης Παπαδημούλης. Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος LGBTQI+ Voice Up: Project Greece, που υλοποιείται 
από τη Homo Evolution με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Αναδείχτηκαν οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη χώρα μας, ενώ εξήχθη-
σαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ισότιμου περιβάλλοντος για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότη-
τα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρώπη της αλληλεγγύης σε… τριάντα δευτερόλεπτα

Ο Δημήτρης Ρουσσέτος Προύσαλης είναι ο νικητής του Animation Challenge, του διαγωνισμού που συνδιοργά-
νωσαν το Γραφείο του ΕΚ στη Ελλάδα και το Animasyros International Animation Festival. Το βίντεο παρουσιάζει σε 
λιγότερο από μισό λεπτό την ιδέα μιας αλληλέγγυας Ευρώπης που βασίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών.
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την εβδομάδα που πέρασε 

Social Media Corner
Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Απειλή για την ευρωπαϊκή συνοχή, η αποδυνάμωση 
των περιφερειών

Η μεταφορά κονδυλίων από τα περιφερειακά ταμεία 
για τις ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος 
REPowerEU βρίσκει αντίθετη την επιτροπή Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (REGI) του ΕΚ. «Η μεταφορά πόρων από 
τις περιφέρειες και η άνευ όρων απόδοσή τους στα κρά-
τη μέλη θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της ΕΕ και είναι αντί-
θετη με τις επιδιώξεις των Συνθηκών», υπογράμμισε ο 
πρόεδρος της επιτροπής Younous Omarjee. Δεδομένου 
των πιέσεων που ασκεί στους Ευρωπαίους ο πόλεμος 
στην Ουκρανία είναι απαραίτητη η εκκίνηση μιας νέας 
πολιτικής συνοχής, τονίζουν οι ευρωβουλευτές της επι-
τροπής. Υπενθυμίζουν επίσης πως η αρχική θέση του ΕΚ 
είναι κατά της μεταφοράς κονδυλίων που αφορούν πο-
λιτικές συνοχής προς το REPowerEU.

Προστασία δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στην 
ατζέντα των επαφών στις ΗΠΑ

Για την προστασία δεδομένων, την ασφάλεια και την τε-
χνητή νοημοσύνη συζήτησε η επταμελής αντιπροσω-
πεία ευρωβουλευτών της επιτροπής Πολιτικών Ελευθε-
ριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), 
με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κο-
γκρέσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τις στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Juan 
Fernando López Aguilar, εξέφρασε την ικανοποίηση των 
ευρωβουλευτών για τις ενέργειες των ΗΠΑ προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που είχε καταγράψει 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τις υπερατλαντι-
κές μεταφορές προσωπικών δεδομένων. «Το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί ένα ισχυρό, αποτελεσματικό 
και συμβατό σύστημα που θα προσφέρει επαρκή επίπε-
δα προστασίας δεδομένων για τους πολίτες της ΕΕ», τόνι-
σε. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης θέματα σχετι-
κά με την τεχνητή νοημοσύνη και την αντιμετώπιση των 
προκαταλήψεων σε επίπεδο αλγορίθμου. Επίσης, κατά 
τη συνάντησή τους με στελέχη του FBI οι ευρωβουλευ-
τές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την βελτιωμένη 
συνεργασία ΕΕ - ΗΠΑ σε θέματα αντιμετώπισης της τρο-
μοκρατίας και απαίτησαν την επέκταση του προγράμμα-
τος κατάργησης βίζας για το σύνολο των πολιτών της ΕΕ, 
όπως ισχύει αντίστοιχα για τους πολίτες των ΗΠΑ που 
επισκέπτονται τις χώρες της ΕΕ.

Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της επίσκεψης στη 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης, εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη διεθνών οργα-
νισμών και ΜΚΟ είχαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE) που επισκέφθηκαν τη Βοσνία - Ερζε-
γοβίνη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κα-
τάσταση των μεταναστών και των κέντρων προσωρινής 
διαμονής που λειτουργούν στη χώρα. Στην πλειονότητά 
τους οι μετανάστες μπαίνουν στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη 
με σκοπό να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. H επικεφαλής της αντιπροσωπείας, 
Sylvie Guillaume, εξέφρασε, μεταξύ άλλων την ανησυ-
χία των ευρωβουλευτών για την απουσία ανεξαρτησί-
ας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας σε σχέση με 
την εφαρμογή του πρόσφατα θεσμοθετημένου μηχανι-
σμού επιτήρησης των συνόρων με την Κροατία.

Επίσκεψη στην Τουρκία για τα χρηματοδοτούμενα 
έργα για τους πρόσφυγες

Αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών από τις επιτροπές Προ-
ϋπολογισμών (BUDG) και Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) 
επισκέφθηκε την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα και 
είχε συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές 
και εκπροσώπους ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, 
για τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα στο 
πλαίσιο του Ταμείου για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. 
Τα συγκεκριμένα προγράμματα ενισχύουν τη σταθερό-
τητα στην περιοχή και έχουν θετικό αντίκτυπο στην ΕΕ 
στο σύνολό της, επισήμανε ο επικεφαλής της αντιπρο-
σωπείας Niclas Herbst. Μεταξύ άλλων πραγματοποι-
ήθηκαν συναντήσεις με την υφυπουργό για θέματα Οι-
κογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Fatma Öncü, τον 
πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προϋπολογι-
σμού Cevdet Yilmaz και με εκπροσώπους της UNICEF, 
του UN Women και της Ένωσης Συντακτών Άγκυρας.

Ο αντισημιτισμός είναι αντι-ευρωπαϊσμός

Την πεποίθηση της Ευρώπης υπέρ της λύσης των δύο 
κρατών για την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανα-
τολής μετέφερε στα μέλη της Κνεσέτ, του ισραηλινού 
Κοινοβουλίου, η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola. 
Στην ομιλία της στην ολομέλεια των βουλευτών του Ισ-
ραήλ η Metsola διατύπωσε ισχυρό μήνυμα κατά του 
αντισημιτισμού, τονίζοντας πως «το να είσαι αντισημί-
της σημαίνει να είσαι αντι-ευρωπαίος» για να προσθέ-
σει πως καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες επιθέσεων 
εναντίον Εβραίων και εναντίον συναγωγών. «Το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να σπάσει τον κύκλο. 
Να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό», τόνισε και υπο-
γράμμισε πως «έχουμε καθήκον να θυμόμαστε, ακό-
μη και όταν οι φωνές των επιζώντων δεν είναι πλέον σε 
θέση να ακουστούν». Υπενθύμισε δε πως η Simone Veil, 
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΕΚ και επιζήσασα της 
φρίκης του Άουσβιτς, άλλαξε το πρόσωπο της Ευρώπης.

Αξιοσημείωτη πρόοδος της Αλβανίας και του Μαυρο-
βουνίου
 
Η εξωτερική πολιτική της Αλβανίας και του Μαυροβου-
νίου είναι στενά ευθυγραμμισμένη με εκείνη της ΕΕ, 
επισήμαναν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων (AFET) που επισκέφθηκαν τις δύο χώ-
ρες και είχαν επαφές με τοπικούς αξιωματούχους και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.  Η Αλβανία 
και το Μαυροβούνιο είναι πολύτιμα μέλη της ευρωπαϊ-
κής οικογένειας, με τη σταθερή συμβολή τους στην ευ-
ρωπαϊκή ασφάλεια»,  τόνισαν οι ευρωβουλευτές που 
υπογράμμισαν πως οι δύο χώρες έχουν υλοποιήσει ση-
μαντικές μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, τις κάλεσαν να 
εστιάσουν στην υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσε-
ων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και 
η εκλογική διαδικασία.

Παραμένουν βασικές προκλήσεις για τη Μάλτα

Έκκληση στις αρχές της Μάλτας να επιταχύνουν τις απαι-
τούμενες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, απευθύνουν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE) που επισκέφθηκαν τη χώρα την πε-
ρασμένη εβδομάδα και συναντήθηκαν με αξιωματού-
χους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.«Η 
αντιπροσωπεία εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το 
γεγονός ότι περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά 
τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia δεν έχει απο-
νεμηθεί δικαιοσύνη» σχολίασε η πρόεδρος της επιτρο-
πής Sophie in ‘t Veld και τόνισε πως καθυστέρηση στην 
απονομή δικαιοσύνης σημαίνει άρνηση απονομής δικαι-
οσύνης.

Αυτοί είναι οι νικητές του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρ-
λομάγνου για τη Νεολαία

Μια ομάδα νέων από την Πορτογαλία που χρησιμοποι-
εί τη μουσική για να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνερ-
γασία ήταν η νικήτρια  του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρ-
λομάγνου για τη Νεολαία 2022. Οι συντελεστές του 
project «Ορχήστρα Χωρίς Σύνορα», που μέσω της μου-
σικής αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των κοινωνικών 
και πολιτιστικών ανισοτήτων, μοιράστηκαν το χρημα-
τικό έπαθλο των 7.500 ευρώ. Το δεύτερο βραβείο των 
5.000 ευρώ απονεμήθηκε στο  «Πολιτική (Όχι Μόνο) για 
τη Νεολαία», όπου προσωπικότητες από όλο το πολιτικό 
φάσμα συζητούν για την πολιτική, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με το τρίτο βραβείο των 2.500 
ευρώ να απονέμεται στο γερμανικό project «Ukrainian 
Vibes – European Public Sphere», της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης Democracy International. Το project έφε-
ρε σε επαφή ανθρώπους από 36 χώρες, προσκαλώντας 
τους σε ψηφιακές συζητήσεις για τη δημοκρατία, την 
ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ένταξη, με τις σχέσεις με-
ταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας στο επίκεντρο. Η διορ-
γάνωση έχει επίσης ανακηρύξει τους εθνικούς νικητές, 
όπου για την Ελλάδα τον σχετικό τίτλο έχει κερδίσει το 
πρόγραμμα Ecogenia.
Το Ευρωπαϊκό Βραβείo Καρλομάγνου για τη Νεολαία 
απονέμεται από κοινού από το ΕΚ και το Ίδρυμα του Δι-
εθνούς Βραβείου Καρλομάγνου και απευθύνεται σε 
νέους ηλικίας 16-30 ετών, που συμμετέχουν σε έργα με 
σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης των λαών.
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Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Για τη Σύνοδο Κορυφής 
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola θα απευθύνει ομιλία στους ηγέτες της ΕΕ στη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθούν η ενέργεια, η άμυνα και η επισιτιστική ασφάλεια, με κοινό παρονομαστή την 
Ουκρανία. Δευτέρα 30 Μαΐου

Για το Ταμείο Ανάκαμψης
Oι επιτροπές Προϋπολογισμών (BUDG) και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) θα συζητήσουν την έκθεση υλο-
ποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δευτέρα 30 Μαΐου

Για την Πράσινη Συμφωνία 
 Οι επιτροπές Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τρο-
φίμων (ENVI) θα συζητήσουν σε δημόσια συνεδρίαση με στελέχη από φορείς συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων (EIB) και του WWF επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταξινόμηση της πυρηνικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία. Δευτέρα 30 Μαΐου

Για τους Διαδρόμους Αλληλεγγύης με την Ουκρανία
Η επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) θα εξετάσει σχέδια για το άνοιγμα Διαδρόμων Αλληλεγγύης μετα-
ξύ ΕΕ και Ουκρανίας για τις εξαγωγές σιτηρών από τη χώρα αλλά και την εισαγωγή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και 
βασικών αγαθών όπως λιπάσματα και ζωοτροφές. Δευτέρα 30 Μαΐου 

Για την προστασία των Ουκρανών προσφύγων
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) θα εξετάσει την πο-
ρεία εφαρμογής της Οδηγίας Προσωρινής Προστασίας που ενεργοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου. Η Οδηγία περι-
λαμβάνει ρυθμίσεις για την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και την ταχεία ενσωμάτωση στις χώ-
ρες μέλη της ΕΕ όσων έχουν αναζητήσει καταφύγει σε αυτές προερχόμενοι από την Ουκρανία. Δευτέρα 30 Μαΐου

Για τη Frontex 
Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) θα συζητήσουν για τον τρό-
πο διοίκησης της Frontex μετά την παραίτηση του εκτελεστικού της διευθυντή Fabrice Leggeri, καθώς και για τη διαδικασία 
ορισμού νέου επικεφαλής στην υπηρεσία. Δευτέρα 30 Μαΐου

Για την ολομέλεια της 6ης-10ης Ιουνίου
Οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται για την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του ΕΚ στο Στρασβούργο όπου θα τε-
θούν προς ψήφιση οκτώ νομοθετήματα του προγράμματος Fit for 55 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα εξε-
ταστούν επίσης η κατάσταση στην Ουκρανία, η τελευταία έκθεση για την Τουρκία, καθώς και ο νέος μηχανισμός διεθνών 
προμηθειών. Επίσης θα απονεμηθεί το κινηματογραφικό βραβείο κοινού LUX και θα πραγματοποιηθεί τελετή για την 60η 
επέτειο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 
Συνέντευξη Τύπου ενόψει των εργασιών της ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί στις στις 13:00 (ώρα Ελλάδας). 
Παρασκευή 3 Ιουνίου.

Χρονοκάψουλες της πολιτιστικής κληρονομιάς και γέφυρες του χθες με το σήμερα, τα μουσεία αποτελούν 

σημείο σύγκλισης και φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή με τις κοινές τους ρίζες. Η ανάγκη προστασίας και 

ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτυπώνεται με σαφήνεια στις ευρωπαϊκές Συνθήκες, ενώ ευρω-

παϊκοί πόροι έχουν διατεθεί διαχρονικά για την ανέγερση και συντήρηση μουσείων και αρχαιολογικών χώ-

ρων σε όλα τα κράτη μέλη, φυσικά και στην Ελλάδα. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και η ενοποίηση των 

αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου που η ευρωπαϊκή χρημα-

τοδότηση έκανε πραγματικότητα τα όνειρα πολλών δεκαετιών. Ενώ για μια περιήγηση  στο κοινό μας ευρω-

παϊκό παρελθόν, μπορείτε να επισκεφθείτε και online το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας που φιλοδοξεί να γί-

νει το κορυφαίο μουσείο για τα διεθνικά φαινόμενα που έχουν διαμορφώσει την Ευρώπη.

Τώρα είναι η στιγμή για τη διεύρυνση της ΕΕ! 
Σαφή θέση υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών διατύ-
πωσε η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. «Η ΕΕ είναι μια επι-
τυχημένη συγκέντρωση κρατών που μοιράζονται θεμελιώδεις πεποιθήσεις και στέκονται απέναντι στην απολυ-
ταρχία - Είναι μια δύναμη μετασχηματισμού», επισήμανε.  «Το ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε 
είναι αν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πόρτες μας στις χώρες που μάχονται για τις αρχές που μοιραζόμαστε. Αν 
είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε καταφατικά, αυτό δεν αφορά μόνο την οικονομία, τους αριθμούς ή τις θέσεις και 
την εξουσία κάθε θεσμού, αλλά αφορά το αν η ΕΕ θέλει να είναι η διεθνής δημοκρατική δύναμη σε μια περιοχή 
όπου έχουμε κοινό αντίπαλο». Συμπλήρωσε δε ότι μετά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, οι ηγέτες της ΕΕ 
θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία και να προχωρήσουν στη διεύρυνση με ένταξη των χωρών που πληρούν τα 
κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των κανόνων του κράτους δικαίου. «Δεν μπορείς να 
εκταμιεύεις κονδύλια προς χώρες που δεν παίζουν με τους κανόνες, στοχοποιούν μειονότητες, θεωρούν εαυτούς 
υπεράνω του νόμου», τόνισε. 
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