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Ο απολογισμός της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης σε εκδήλωση μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ

Το Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα υποστήριξε την εκδήλωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πο-
λιτικής  ΕΛΙΑΜΕΠ  σε συνδιοργάνωση με το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός 
των δράσεων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Μετά την παρουσίαση πραγμα-
τοποιήθηκε συζήτηση με θέμα τόσο την αποτίμηση της Διάσκεψης όσο και την επόμενη ημέρα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Γιώργος Παγουλάτος, ο κύριος ερευνητής και επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος “Ariane Condellis” Σπύρος Μπλαβούκος και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Rhodes, Νίκος Ζαχαριάδης, ενώ 
συντόνισε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Βουδούρη.

Webinar για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Για τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης μίλησε η υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου Τύπου του 
ΕΚ στην Ελλάδα, Άννα Ευσταθίου, σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο διοργανώθηκε την περασμένη 
Πέμπτη. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αιμίλιος Περδικάρης. 
Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν ενεργά από την πρώτη στιγμή στις εργασίες της Διάσκεψης μίλησαν για την εμπειρία 
τους και τις προσδοκίες τους για την Ευρώπη του μέλλοντος.

Φώτης Σεργουλόπουλος και Άλεξ Κάβδας για τα fake news και τις δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους

Για την ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των fake news συζήτησαν δύο ευρωβουλευτές με δύο 
δημόσια πρόσωπα, σε βίντεο που επιμελήθηκε η LIFO, στο πλαίσιο του project Λογοτομή, σε συνεργασία με το Γρα-
φείο του ΕΚ. Ο παρουσιαστής και social media expert Άλεξ Κάβδας και η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη αποκάλυ-
ψαν τις δικές τους εμπειρίες ως αναγνώστες και δέκτες παραπληροφόρησης και συζήτησαν για την καταπολέμησή 
της υπό το πρίσμα του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Από τη δική τους πλευρά, ο ηθοποιός, παρουσιαστής 
και δημοσιογράφος Φώτης Σεργουλόπουλος και ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης αντάλλαξαν απόψεις για 
τις προκλήσεις για τους δημοσιογράφους και τους παράγοντες επιρροής, αλλά και τις ενέργειες της ΕΕ προκειμένου 
οι πολίτες να θωρακιστούν απέναντι στις ξένες επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου και, εν τέλει, της αλήθειας 
και της δημοκρατίας.
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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

Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης πρέπει να εξασφαλί-
ζουν αντοχή και κοινωνική προστασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη λει-
τουργία ενός ισχυρού μηχανισμού ελέγχου των δαπα-
νών του Ταμείου Ανάκαμψης και της υλοποίησης των 
εθνικών σχεδίων, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές 
των επιτροπών Οικονομικών & Νομισματικών Υποθέ-
σεων (ECON) και Προϋπολογισμών (BUDG). Οι επενδύ-
σεις και οι μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν τα εθνικά 
σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να ενισχύουν 
την αυτονομία της ΕΕ σε κρίσιμες υποδομές και στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές το-
νίζουν την ανάγκη τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης 
να φτάνουν στους πολίτες και την πραγματική οικονο-
μία, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές και κοινωνι-
κές επιπτώσεις από την πανδημική κρίση. Τέλος, οι ευ-
ρωβουλευτές εξέφρασαν την άποψη πως με βάση το 
παράδειγμα του RRF, ως μέρος του NextGenerationEU, 
θα μπορούσε να εμπνεύσει μελλοντικές πρωτοβουλίες 
και μηχανισμούς στην ΕΕ.

Αποδοτικές συναντήσεις με στελέχη της Silicon 
Valley

Πολλοί φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποδε-
χθεί θετικά τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στην προστασία 
των δεδομένων και στη ρύθμιση των ψηφιακών αγο-
ρών, επεσήμαναν tq της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) που είχαν συ-
ναντήσεις με στελέχη μεγάλων εταιρειών στη Silicon 
Valley. Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι 
νεότερες εξελίξεις αναφορικά με την επικείμενη εφαρ-
μογή του νέου πλαισίου για τις ψηφιακές αγορές αγο-
ρές με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και τον Νόμο 
για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, που αναμένεται να επηρεά-
σουν τη λειτουργία επιχειρήσεων όπως η Meta, η Google 
και η Apple στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ευρωβουλευτές 
επεσήμαναν την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του πε-
ριβάλλοντος της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και ότι η 
προσπάθεια της ΕΕ να μεταφέρει στο ψηφιακό περιβάλ-
λον τους νόμους της οικονομίας από τον φυσικό κόσμο 
θα θέσει τις βάσεις για ανάλογες ενέργειες σε άλλες πε-
ριοχές του κόσμου.

Αδυναμίες στην αντιμετώπιση του «μαύρου» χρήματος

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 
υποστήριξαν ευρωβουλευτές κατά την κοινή συνεδρί-
αση των επιτροπών Οικονομικών & Νομισματικών Επι-
θέσεων (ECON) και Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύ-
νης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Το υφιστάμενο 
πλαίσιο αντιμετωπίζει δυσκολίες εφαρμογής στην πρά-
ξη, ενώ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει 
γίνει σημαντικότερη η ανάγκη βελτίωσής του, σχολι-
άζουν μέλη των επιτροπών. Προσθέτουν πως υπάρχουν 
δυσκολίες στην ταυτοποίηση των πραγματικών ιδιοκτη-
τών σε ορισμένες περιπτώσεις περιουσιακών στοιχεί-
ων, αλλά και αμφιβολίες για τη νόμιμη προέλευση χρη-
μάτων σε συγκεκριμένες πράξεις αγοραπωλησιών. Μία 
από τις δυσκολίες είναι ο διαφορετικός τρόπος που 
ακολουθεί κάθε κράτος-μέλος στην καταγραφή της 
ακίνητης περιουσίας και στη διάρθρωση των αρχών 
που επιφορτίζονται με την αντιμετώπιση του ξεπλύμα-
τος, γεγονός που καθιστά επιτακτικότερο τον καλύτερο 
συντονισμό δράσεων.

Δημοσιογραφικό σεμινάριο για το πακέτο Fit for 55
 

Περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι συμμετείχαν 
στο πρώτο σεμινάριο με φυσική παρουσία από την 
έναρξη της πανδημίας που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σχετικά με το πακέτο Fit for 55 για την επι-
τάχυνση της πράσινης μετάβασης και την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι εισηγητές 
παρουσίασαν στους εκπροσώπους του Τύπου τα βασι-
κά στοιχεία του πακέτου και τους στόχους που έχει θέ-
σει η ΕΕ για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας 
και την δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής. H δέσμη νομοθετικών μέτρων Fit for 55 προβλέπει 
την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των υφιστάμε-
νων νόμων για το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφο-
ρές, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να 
επιτευχθεί η απεξάρτηση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύ-
σιμα από τη Ρωσία πολύ πριν από το 2030.
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Κλιματική αλλαγή  
Ψηφοφορία επί οκτώ προτάσεων που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων Fit for 55 για τη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% ως το 2030 και για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών το 2050. Τα εγκεκριμένα κεί-
μενα θα αποτελέσουν τη θέση του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για το τελικό νομοθε-
τικό κείμενο. Τρίτη 7 & Τετάρτη 8 Ιουνίου

Για την αποδέσμευση κονδυλίων στην Πολωνία
Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήματα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σχετικά με την 
απόφαση αποδέσμευσης 35,4 δισ. ευρώ στην Πολωνία παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
χώρα. Οι ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένα ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας για την προστα-
σία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Τρίτη 7 Ιουνίου

Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel και την πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen επί των αποτελεσμάτων της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής κατά την οποία αποφα-
σίστηκε η επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία. Τετάρτη 8 Ιουνίου

Ο Ruslan Stefanchuk στην ολομέλεια
Ο πρόεδρος της Βουλής της Ουκρανίας Ruslan Stefanchuk θα απευθυνθεί στην ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο.  
Στη συνέχεια θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο του ΕΚ Roberta Metsola. Τετάρτη 8 Ιουνίου 

«Αυτή είναι η Ευρώπη»: Συζήτηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό
Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Micheál Martin σχετικά με την ΕΕ και τις μελλο-
ντικές τις προοπτικές. Ανάλογες συζητήσεις διεξήχθησαν τον Μάιο με τον πρωθυπουργό της Εσθονίας  Kaja Kallas και τον 
Ιταλό πρωθυπουργό Mario Draghi. Τετάρτη 8 Ιουνίου 

Αναθεώρηση των Συνθηκών μετά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης;  
Η ολομέλεια θα ψηφίσει επί πρότασης με την οποία ζητούνται αναθεωρήσεις επί των ιδρυτικών κειμένων της ΕΕ, στη βάση 
των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Πέμπτη 9 Ιουνίου

Ίση μεταχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Οι ευρωβουλευτές καλούνται να εγκρίνουν έναν νέο μηχανισμό διεθνών δημοσίων συμβάσεων που συστήνεται προκειμέ-
νου να τερματίσει τις διακρίσεις εις βάρος των εταιρειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Δευτέρα 6 & Τρίτη 7 Ιουνίου. 

Για την Τουρκία  
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να προειδοποιήσουν την Τουρκία πως πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της αναφορικά με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς συνεχίζεται η διολίσθηση στην ενταξιακή της πορεία. Οι ευρωβου-
λευτές θα συζητήσουν επίσης σχετικά με την αντίθεση του Τούρκου προέδρου στην προοπτική ένταξης της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Δευτέρα 6 & Τρίτη 7 Ιουνίου

Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX  
Η ολομέλεια θα υποδεχθεί εκπροσώπους των τριών υποψηφίων ταινιών για το Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX, ενώ 
θα αποκαλυφτεί η ταινία που ανέδειξαν ευρωβουλευτές και κοινό για το 2022. Επίτιμη προσκεκλημένη στη συζήτηση θα 
είναι η επιζήσασα της Srebrenica Munira Subašić, η οποία θα ταξιδέψει στο Στρασβούργο με τους δημιουργούς της ταινίας 
«Quo Vadis Aida?». Το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουνίου διοργανώνεται δημοσιογραφικό σεμινάριο για τον ρόλο του κινηματο-
γράφου στην καταπολέμηση των διακρίσεων και τη σημασία που έχει η απεικόνιση της πραγματικότητας του πολέμου. 
Τελετή απονομής: Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 13.00. Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 8 Ιουνίου

Για τις εξελίξεις σχετικά με τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ  
Σε συζήτηση την Τετάρτη και σε ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές θα καλέσουν για την 
προστασία της πρόσβασης σε υπηρεσίες άμβλωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών ότι το Ανώτα-
το Δικαστήριο μπορεί να ψηφίσει για την ανατροπή της εγγυημένης εθνικής προστασίας των δικαιωμάτων άμβλωσης.  
Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9 Ιουνίου

Ενημέρωση των δημοσιογράφων  
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους  εκπροσώπους των ΜΜΕ  για τις εργασίες της 
ολομέλειας στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Δευτέρα 6 Ιουνίου 

Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο  
Εκπρόσωποι του ΕΚ και του Συμβουλίου θα επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης για την καθιέρωση ενός 
ενιαίου φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Θα συζητηθούν επίσης η εφαρμογή ενός ελάχιστου βασικού μισθού 
σε επίπεδο ΕΕ και η βελτίωση της εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων.  
Τρίτη 7 Ιουνίου

Εδώ και πενήντα χρόνια η ΕΕ νοιάζεται για  το περιβάλλον. Σήμερα, που η πίεση από την κλιματική αλ-

λαγή γίνεται όλο και πιο αισθητή στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες για 

την πράσινη μετάβαση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που επιταχύνουν μια 

δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και μια βιώσιμη καθημερινότητα. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΕΚ έδειξε ότι οι πολίτες στηρίζουν αυτές τις πρωτο-

βουλίες, και  τάσσονται υπέρ επιπλέον δράσεων για την περιβαλλοντική προστασία.

Αποδέσμευση από τη ρωσική ενέργεια και προώθηση της 
πράσινης μετάβασης! 
Οι ενέργειες της ΕΕ μέσα στους επόμενους μήνες θα καθορίσουν το κοινό μας μέλλον, υπογράμμισε η πρόεδρος 
του ΕΚ Roberta Metsola, απευθυνόμενη στους ηγέτες των 27 κρατών μελών κατά την Έκτακτη Σύνοδο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου στις 30 και 31 Μαΐου. Οι Ευρωπαίοι, υπογράμμισε, άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους στους 
έξι εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους σε αναζήτηση ασφα-
λούς καταφυγίου μετά τη ρωσική εισβολή. Οι πολίτες της ΕΕ, πρόσθεσε, έχουν απαιτήσει μια ισχυρή απάντηση 
απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Η Ουκρανία ζητά ελπίδα και προοπτική και ο χαρακτηρισμός της ως προς 
ένταξη χώρα θα της δώσει αυτή την ελπίδα, τόνισε η πρόεδρος του ΕΚ. Πρέπει να είμαστε σε θέση να διασφαλί-
σουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Το πρόγραμμα RePowerEU είναι σημαντικό και θα συμβάλει στην ταχεία 
μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ρωσικών πηγών ενέργειας και θα επιταχύνει την πράσινη μετά-
βαση. Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδεσμευτούμε από τις 
τοξικές εξαρτήσεις από αναξιόπιστους εταίρους, ανέφερε η κυρία Metsola.

Στην ολομέλεια

Τριμερείς διαπραγματεύσεις

Ομάδα εργασίας για τα δικαιώματα και την ευημερία 
των παιδιών

Ξεκίνησε τις εργασίες της η ειδική ομάδα της επιτρο-
πής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) 
με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προστασίας στα 
παιδιά της Ευρώπης που προέρχονται από μειονεκτι-
κά περιβάλλοντα. Η ομάδα θα εργαστεί στη βάση της 
πρωτοβουλίας European Child Guarantee, η οποία αντι-
κατοπτρίζει τις δεσμεύσεις του ΕΚ για την αντιμετώπι-
ση τη φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και 
των επιπτώσεών τους στα παιδιά. Με τη δημιουργία του 
European Social Fund Plus, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
διαθέσει ήδη σημαντικά κονδύλια στις εθνικές κυβερ-
νήσεις, ώστε αυτές να εγγυηθούν τη δωρεάν πρόσβαση 
των παιδιών στην προσχολική και σχολική ζωή, επεσή-
μανε ο πρόεδρος της επιτροπής Απασχόλησης Dragos 
Pîslaru.

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει την προσπάθεια υλοποίησης 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
Η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέ-
πει να γίνει μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
τονίζουν οι ευρωβουλευτές των επιτροπών Περιβάλ-
λοντος (ENVI) και Ανάπτυξης (DEVE). Η πρόοδος στην 
επίτευξη των Στόχων συναντά εμπόδια από τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας και από τις συνέπειες της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία τονίζουν οι ευρωβουλευτές 
και προσθέτουν πως το αποτέλεσμα είναι η φτώχεια 
-και κυρίως η ακραία φτώχεια- να αυξάνονται σε επίπε-
δα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλές δεκαε-
τίες. «Το μήνυμα είναι σαφές: χρειαζόμαστε μια νέα και 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική υλοποίησης για 
την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ευρω-
παϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με μετρήσιμους στόχους 
για κάθε Παγκόσμιο Στόχο, και με σαφή αλυσίδα λογο-
δοσίας και συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την επίτευξή 
τους. Η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα στην παγκό-
σμια βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030 αλλά και πέρα από 
αυτό», τόνισε ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης.

την εβδομάδα που έρχεται

https://cutt.ly/ZJxKq2E
https://cutt.ly/CJxJ642
https://cutt.ly/xJv9kb0
https://cutt.ly/CJvKcrH
https://cutt.ly/QJxKrqc
https://cutt.ly/JJxKufC
https://cutt.ly/EJxKiEn
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=
https://www.facebook.com/EPHellas
https://twitter.com/europarl_el
https://www.instagram.com/ephellas/
https://www.youtube.com/channel/UCYga1yPHfIykpdi2J9s_gQg
http://www.europarl.gr 
http://www.europarl.europa.eu
https://cutt.ly/tJxLrun
https://cutt.ly/fJxLtjF
https://cutt.ly/tJxLrun
https://cutt.ly/fJxLtjF
https://cutt.ly/FJxH8Oc
https://cutt.ly/hJxH7SS
https://cutt.ly/6JxH62Q
https://cutt.ly/TJxJwP9
https://cutt.ly/TJxJwP9
https://cutt.ly/iJxJdu2
https://cutt.ly/9JxJnpF
https://cutt.ly/0JxJmIn
https://cutt.ly/0JxJmIn
https://cutt.ly/qJxJF55
https://cutt.ly/KJvHB66
https://cutt.ly/dJvHOGC
https://cutt.ly/dJvHOGC
https://cutt.ly/WJxJJFW
https://cutt.ly/UJxJfXY
https://cutt.ly/UJxJfXY
https://cutt.ly/MJxJkgg
https://cutt.ly/hJxH7SS
https://cutt.ly/qJxJzoS
https://cutt.ly/NJxJxQ3
https://cutt.ly/dJxJCfn
https://cutt.ly/3JxJBL0
https://cutt.ly/fJxJN7D
https://cutt.ly/8JxJ1Z3
https://cutt.ly/YJxJ2eu
https://cutt.ly/YJxJ2eu
https://cutt.ly/jJvlfdK
https://cutt.ly/XJvzTqY
https://cutt.ly/XJvlhjQ
https://cutt.ly/zJvlkkt
https://cutt.ly/UJvlzUv
https://cutt.ly/qJvlvdP
https://cutt.ly/jJvlngj
https://cutt.ly/JJvlEt0
https://cutt.ly/tJvlYqM
https://cutt.ly/tJvlIwX
https://cutt.ly/cJvlO6Y
https://cutt.ly/OJxKaeZ
https://cutt.ly/WJxKsGE
https://cutt.ly/WJxKsGE
https://cutt.ly/vJvFgzR
https://cutt.ly/JJxKfHK
https://cutt.ly/TJxHXrb
https://cutt.ly/QJxHMNi
https://cutt.ly/9JxH0kI
https://cutt.ly/wH5NDmU
https://cutt.ly/GJxJ9Nh
https://cutt.ly/bJxJ8QG
https://cutt.ly/OJxJ7uI
https://cutt.ly/tJxJ5hu
https://cutt.ly/4Jv0Gc2
https://cutt.ly/vJv0JbS
https://cutt.ly/pJv0ZfQ
https://cutt.ly/wJvkYdt
https://cutt.ly/CJvKcrH

