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Το Γραφείο του ΕΚ στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα δίνει το παρών στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (9-11 Ιουνίου) στην Πά-
τρα με διοργανωτή την εφημερίδα Πελοπόννησος και συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, 
Πέτρος Κόκκαλης και Έλενα Κουντουρά, καθώς και οι ευρωβουλευτές Franc Bogovič  και Cyrus Engerer. Το Σάβ-
βατο 11 Ιουνίου, σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, και με αφορμή τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, συνδιορ-
γανώνονται τρείς συζητήσεις με θέμα τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την Πράσινη Μετάβαση για 
τη Μεσόγειο και την Επανεξέταση της γεωπολιτικής και της μετανάστευσης στη Μεσόγειο, οι οποίες είναι προσβάσι-
μες και μέσω διαδικτύου.
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Metsola: Η Ουκρανία πολεμά για την ελευθερία, τη δη-
μοκρατία, τις ευρωπαϊκές αξίες

Με θέρμη και παρατεταμένα χειροκροτήματα υποδέ-
χθηκαν οι ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του ΕΚ στο 
Στρασβούργο τον Ruslan Stefanchuk, πρόεδρο της 
Verkhovna Rada (το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας) ο οποί-
ος απηύθυνε έκκληση στην ΕΕ να κάνει δεκτή την αίτη-
ση ένταξης της χώρας του. «Ο αγώνας της Ουκρανίας 
για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για τις αξίες που 
μας συνδέουν ως Ευρωπαίους, είναι ο δικός μας αγώ-
νας. Αυτό που έπρεπε να υποστεί η Ουκρανία ήταν αδια-
νόητο πριν από λίγους μήνες, αλλά ο λαός σας ενέπνευ-
σε τον κόσμο», επισήμανε η πρόεδρος του ΕΚ Roberta 
Metsola. Ο πρόεδρος Stefanchuk ευχαρίστησε  τις χώ-
ρες της Ευρώπης για την ανταπόκρισή τους απέναντι 
στη ρωσική επιθετικότητα και για τη στήριξη των Ου-
κρανών προσφύγων. «Θυμόμαστε όλοι την πρόεδρο 
Roberta Metsola που ήταν στο πολιορκούμενο Κίε-
βο όταν οι εχθρικές δυνάμεις ήταν στο Ιρπίν, την Μπού-
τσα, το Χοστομέλ και την Μποροντιάνκα. Μίλησε στο 
Ουκρανικό Κοινοβούλιο στην καρδιά του Κιέβου», υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος Stefanchuk και απευθυνόμενος 
στην πρόεδρο Metsola εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
για τη στήριξη. «Πολεμάμε και θα κερδίσουμε και θα 
το κάνουμε μαζί» τόνισε. Ζήτησε επιπλέον κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπό τους 
στις ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και  τονίζοντας πως το 
τίμημα της ήττας θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.  «Είμαι 
πραγματικά ευγνώμων απέναντι σας και στους λαούς 
σας, απέναντι σε όσους πολεμούν μαζί με την Ουκρα-
νία. Ζήτω η Ουκρανία ζήτω η μεγάλη και ενιαία Ευρώ-
πη!» τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας του με τους ευρω-
βουλευτές να χειροκροτούν όρθιοι.

Η Τουρκία ολοένα απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές 
αξίες

Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις της σχετικά με 
την πρόθεση ένταξής της στην ΕΕ η Τουρκία την τελευ-
ταία διετία μεγαλώνει την απόσταση από τις αρχικές 
της δεσμεύσεις. Η ολομέλεια του ΕΚ επισήμανε  τη διαρ-
κή πίεση που ασκεί η τουρκική κυβέρνηση στην κοινω-
νία των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τους δικηγόρους και τους δημοσιογρά-
φους. Οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που αμφι-
σβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα νησιά 
της είναι αντιπαραγωγικές, τόνισαν οι ευρωβουλευτές, 
και επανέλαβαν την έκκληση να υπάρξει ειλικρινής 
συλλογική προσπάθεια διαπραγμάτευσης για τα όρια 
των ΑΟΖ και των υφαλοκρηπίδων στη βάση της καλής 
πίστης και των διεθνών κανόνων. Παράλληλα, χαιρέτι-
σαν μεν τη συνεισφορά της Τουρκίας στη διασφάλιση 
εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω των 
αγωγών TANAP και TAP, όμως ταυτόχρονα καταδίκα-
σαν την παρενόχληση ερευνητικών σκαφών εντός της 
Κυπριακής ΑΟΖ, καθώς και τις παραβιάσεις του ελληνι-
κού εθνικού εναέριου χώρου. «Αντί να ανακτηθεί η χα-
μένη εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητο κεφάλαιο 
στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, χάνουμε περισσότερη τώρα: 
το ανεύθυνο βέτο στο ΝΑΤΟ και οι αυξανόμενες εντά-
σεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν ανησυχητι-
κές ενδείξεις για το προσεχές μέλλον» υπογράμμισε ο 
εισηγητής Nacho Sánchez Amor.

Fit for 55: Μηδενικές εκπομπές στις οδικές μεταφορές 
και φιλόδοξες προτάσεις για τις δεξαμενές άνθρακα

Υπέρ της πρότασης για μηδενικές κπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) από επιβατικά και ελαφρά επαγγελ-
ματικά οχήματα έως το 2035 τάχθηκε η ολομέλεια του 
ΕΚ. Ο στόχος αφορά στο σύνολο του στόλου οχημάτων 
της ΕΕ για τη μείωση των αντίστοιχων εκπομπών κατά 
100% σε σύγκριση με το 2021 με ενδιάμεσους στόχους  
για το 2030  στο 55% για τα επιβατικά οχήματα και στο 
50% για τα ημιφορτηγά. «Η αγορά και οδήγηση αυτο-
κινήτων μηδενικών εκπομπών θα είναι φθηνότερη για 
τους καταναλωτές» τόνισε ο εισηγητής Jan Huitema χαι-
ρετίζοντας τη στήριξη του ΕΚ στην αναθεώρηση των 
στόχων.  Σε άλλη εξέλιξη για το Fit for 55, εγκρίθηκαν 
οι προτάσεις για ενίσχυση του ρόλου των δεξαμενών 
άνθρακα, γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντικά 
οφέλη στην αναδάσωση και στη βιοποικιλότητα. Οι 
ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρόταση με την οποία 
ο στόχος της ΕΕ όσον αφορά τις καθαρές απορροφή-
σεις αερίων του θερμοκηπίου  θα πρέπει να ανέρχεται 
σε τουλάχιστον 310 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2, αυ-
ξάνοντας τον στόχο σε 57% ως το 2030. Προτείνεται 
επίσης η δημιουργία μηχανισμού για την περίοδο 2026-
2030 για κράτη μέλη που δεν πετυχαίνουν τους στόχους 
εξαιτίας αιτίων όπως οι δασικές πυρκαγιές. Το ΕΚ είναι 
πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κρά-
τη μέλη. Επιπλέον στην Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) 
αναπέμπονται τρία νομοσχέδια για την αναμόρφωση 
του συστήματος διαπραγμάτευσης εκπομπών  ρύπων.

Πλήρη συμμόρφωση της Πολωνίας με τις αξίες της ΕΕ 
απαιτούν οι ευρωβουλευτές

Σοβαρές ανησυχίες εξέφρασε το ΕΚ την περασμένη 
εβδομάδα για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να εγκρίνει το σχέδιο ύψους 35,4 δισ. ευρώ της Πολω-
νίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ευρωβου-
λευτές υπογράμμισαν την ανάγκη τήρησης των κανό-
νων του κράτους δικαίου. Τόνισαν για άλλη μια φορά 
πως η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και οι αποφάσεις 
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων δεν μπορούν να αντιμε-
τωπίζονται ως διαπραγματευτικά εργαλεία και πως οι 
ενέργειες της πολωνικής κυβέρνησης ευθύνονται για 
το γεγονός ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν 
έχουν φτάσει στους πολίτες της χώρας. Το κατά πόσον 
μια χώρα τηρεί ή όχι το κράτος δικαίου και η ορθή δια-
χείριση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να αξιολογούνται 
συνεχώς, μεταξύ άλλων για να διασφαλίζεται η αποφυ-
γή αναστροφών, υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορική συμφωνία για ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων στην ηγεσία των επιχειρήσεων

Μετά από πολυετείς πιέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου προς το Συμβούλιο, οι διαπραγματευτές των δύο 
πλευρών κατέληξαν σε συμφωνία που προωθεί την 
ισότητα των φύλων στις ανώτατες διοικητικές θέσεις. 
Η συμφωνία προβλέπει διαφανείς διαδικασίες πρόσλη-
ψης στις επιχειρήσεις ώστε το 40% των μη εκτελεστι-
κών θέσεων και το 33% του συνόλου των θέσεων δι-
οικητικών στελεχών να καλύπτεται από γυναίκες. Οι 
επιχειρήσεις στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφωθούν με 
τον στόχο αυτόν έως το τέλος Ιουνίου 2026,  με τους 
ευρωβουλευτές να υπογραμμίζουν πως  η επαγγελμα-
τική αξία των υποψηφίων θα πρέπει να παραμείνει το 
βασικό κριτήριο στις διαδικασίες επιλογής. Οι εισηγμέ-
νες σε χρηματιστήριο εταιρείες θα πρέπει να ενημερώ-
νουν τις αρμόδιες αρχές μία φορά το χρόνο σχετικά με 
την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμ-
βούλια και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στον δι-
αδικτυακό τους τόπο. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με 
λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Μετά την επίσημη 
έγκριση της συμφωνίας, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 
ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερί-
δα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την 
οδηγία δύο έτη μετά την έκδοσή της.

Ένας φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές 

Ύστερα από μία δεκαετία πιέσεων του Κοινοβουλίου, επετεύχθη συμφωνία με το Συμβούλιο για την  εφαρμογή της οδη-
γίας με την οποία από το φθινόπωρο του 2024 το σύνολο των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών θα χρησιμοποιεί τη 
θύρα USB-C για τη φόρτισή της. Οι φορητοί υπολογιστές θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στους κανόνες αυτούς 
εντός 40 μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα το ΕΚ και το 
Συμβούλιο. «Πιστεύω πως πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που είναι δίκαιη για τους καταναλωτές και το περιβάλ-
λον«»,  επεσήμανε ο εισηγητής Agius Saliba. «Οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν έναν φορτιστή για όλες 
τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και δεν αποτελεί έκπληξη πως από την αρχή όλοι υποστήριζαν τις προτάσεις μας», 
πρόσθεσε. Η πρώτη παρέμβαση της ΕΕ για την καθιέρωση κοινού φορτιστή  είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά ο 
αριθμός των διαφορετικών συστημάτων φόρτισης που χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές. Υπολογίζεται ότι στις αρχές 
της προηγούμενης δεκαετίας υπήρχαν 30 διαφορετικοί τύποι φορτιστών και πως η παρουσία διαφορετικών, ασύμβα-
των μεταξύ τους, συστημάτων φόρτισης συσκευών ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία 11.000 τόνων ηλεκτρονικών απο-
βλήτων κάθε χρόνο στην Ε. Με την εφαρμογή της οδηγίας οι καταναλωτές θα εξοικονομούν 250 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX: να μη λησμονή-
σουμε τη Σρεμπρένιτσα

Στην ταινία “Quo Vadis, Aida? ” της Βόσνιας σκηνοθέτρι-
ας Jasmila Žbanić που εξιστορεί την εμπειρία μίας με-
ταφράστριας του ΟΗΕ κατά την κατάληψη της πόλης 
Σρεμπρένιτσα της Βοσνίας από τις σερβικές δυνάμεις 
το καλοκαίρι του 1995, απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Κι-
νηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX. «Η ταινία αυτή εί-
ναι μια δυνατή φωνή για δικαιοσύνη για τις γυναίκες και 
τις μητέρες της Σρεμπρένιτσα που υπήρξαν μάρτυρες 
της αποτρόπαιας δολοφονίας περισσότερων από 8.000 
αγαπημένων τους προσώπων. Αυτές οι αποτρόπαιες 
φρικαλεότητες, αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότη-
τας, δεν πρέπει να λησμονηθούν ποτέ», δήλωσε η πρό-
εδρος του ΕΚ Roberta Metsola κατά την τελετή απο-
νομής του βραβείου στην αίθουσα της ολομέλειας στο 
Στρασβούργο την περασμένη Τετάρτη.  Στην εκδήλωση 
παρέστη και η επιζήσασα της σφαγής και πρόεδρος της 
Ένωσης Μητέρων της Σρεμπρένιτσα Munira Subašić, 
που τόνισε πως «στην Ουκρανία, μητέρες κλαίνε ψά-
χνοντας τα οστά των γιων τους. Σας εκλιπαρώ να στα-
ματήσετε τον πόλεμο στην Ουκρανία ώστε να υποφέ-
ρουν όσο λιγότερες μητέρες γίνεται στον κόσμο».

Ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Η ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει πραγματική πρόοδο και 
μεταρρυθμίσεις στην εξωτερική πολιτική και στην πο-
λιτική άμυνας, στη βάση της Διακήρυξης των Βερσαλ-
λιών και των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής 
της 24ης και 25ης Μαρτίου, τονίζει το ΕΚ. Η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία απειλεί τα θεμέλια της διεθνούς 
τάξης, πάνω στην οποία έχει δομηθεί η εξωτερική πολι-
τική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ και το ΕΚ 
ασκεί πιέσεις προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
με ομόθυμους διεθνείς εταίρους και κυρίως με τους δι-
ατλαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η επείγουσα επέν-
δυση στην ανάπτυξη αξιόπιστων στρατιωτικών δυ-
νατοτήτων για ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό αμυντικό 
σύστημα, η αντιμετώπιση του οικονομικού εξαναγκα-
σμού και η διασφάλιση άλλων στόχων στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επι-
σιτιστικής κυριαρχίας και της μειωμένης ενεργειακής 
εξάρτησης, είναι καίριας σημασίας για την οικοδόμηση 
αυτής της αυτονομίας.

Οι συνθήκες απαιτούν... τροποποίηση των Συνθηκών 
της ΕΕ

Με ψήφισμά του το ΕΚ καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας για την αναθεώ-
ρηση των Συνθηκών της ΕΕ. Πολλοί ευρωβουλευτές, μά-
λιστα, ζητούν από τους αρχηγούς των 27 κρατών μελών 
να αποφασίσουν τη σύγκληση Συνέλευσης στην επόμε-
νη Σύνοδο Κορυφής, στις 23-24 Ιουνίου. Το ΕΚ, μετά την 
απαίτηση των πολιτών της ΕΕ όπως αυτή εκφράστηκε 
κατά τη διαδικασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευ-
ρώπης, ζητά την αναπροσαρμογή των εξουσιών της ΕΕ, 
την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης, τη μετάβα-
ση από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειο-
ψηφία σε θέματα όπως οι κυρώσεις. Οι ευρωβουλευτές 
ζητούν επίσης διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στήρι-
ξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και κυρίως των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων αλλά και ενίσχυση των διαδικασι-
ών για την προστασία των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ. Η 
Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον τρόπο με τον 
οποίο προτίθεται να δράσει βάσει των προτάσεων της 
Διάσκεψης στα μέσα Ιουνίου.

ΕΚ προς ΗΠΑ: Προστατέψτε το δικαίωμα στην άμ-
βλωση

Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί σε ισχύ στις 
ΗΠΑ το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασία του δι-
καιώματος των γυναικών στην άμβλωση, τονίζουν οι 
ευρωβουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε 
τον Αμερικανό Πρόεδρο και την κυβέρνησή του να δι-
ασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμ-
βλωση και τις Πολιτείες που κινούνται προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους 
με τα διεθνώς προστατευόμενα πρότυπα για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα των γυναικών. Στρέφοντας την προ-
σοχή τους στις χώρες της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές καλούν 
τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση, 
να καταπολεμήσουν τα εμπόδια στην ασφαλή και νόμι-
μη άμβλωση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλι-
κής και αναπαραγωγικής υγείας και να προστατέψουν 
όλα τα συναφή δικαιώματα.

Επαρκείς κατώτατοι μισθοί και ενίσχυση των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων

Στις λεπτομέρειες ενός πλαισίου προστασίας των εργα-
ζομένων στην ΕΕ κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο ώστε ο κατώτατος μισθός στα κράτη μέλη να 
είναι επαρκής και να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτι-
κό επίπεδο. Όπως προβλέπεται από τη σχετική συμφω-
νία κάθε  κράτος μέλος καλείται να αξιολογήσει κατά 
πόσο ο υφιστάμενος κατώτατος μισθός εξασφαλίζει 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης με βάση τις κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, 
την αγοραστική δύναμη των πολιτών και τα μακροπρό-
θεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας. Το ΕΚ και το 
Συμβούλιο συμφώνησαν επίσης πως τα κράτη μέλη  θα 
πρέπει να ενισχύσουν τις κλαδικές και διακλαδικές 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ για τις περιπτώ-
σεις χωρών όπου λιγότερο από το 80% του εργατικού 
δυναμικού προστατεύεται από συλλογική σύμβαση θα 
πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο δράσης για τη σταδιακή 
αύξηση της κάλυψης. «Όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αγοράσουν νέα ρούχα, να ενταχθούν σε μια ομάδα 
άθλησης ή να πάνε διακοπές όπως τους αξίζει. Εν συντο-
μία, θα πρέπει να έχουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο», 
σχολίασε η συνεισηγήτρια Agnes Jongerius. Η προσω-
ρινή πολιτική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκαν 
οι αρμόδιοι ευρωβουλευτές εκ μέρους του ΕΚ θα πρέπει 
τώρα να εγκριθεί πρώτα από την επιτροπή Απασχόλη-
σης & Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) πριν υποβληθεί 
σε ψηφοφορία στην ολομέλεια. Το Συμβούλιο πρέπει 
επίσης να εγκρίνει τη συμφωνία.

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Πιστοποιητικό EU COVID  
Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επέκτα-
ση ισχύος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού EU COVID -που λήγει στις 30 Ιουνίου- για ένα έτος. Δευτέρα 13 Ιουνίου

Πράσινη Συμφωνία - Ταξινομία
Οι επιτροπές Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και Περιβάλλοντος (ENVI) θα ψηφίσουν επί πρότασης διατύπωσης 
αντιρρήσεων στην εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό της πυρηνικής ενέργειας και της ενέργειας από 
φυσικό αέριο ως μεταβατικές δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τρίτη 14 Ιουνίου

Διεύρυνση ΕΕ - Δυτικά Βαλκάνια 
Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχουν σημειώσει η Βοσνία  Ερζεγοβίνη, η Σερ-
βία και το Κόσοβο ως προς την ενταξιακή τους πορεία. Τρίτη 14 Ιουνίου

Αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία
H επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) θα συζητήσει με τον υφυπουργό Αγροτικής Πολιτικής και Τροφί-
μων της Ουκρανίας τον αντίκτυπο του πολέμου στην αγροτική παραγωγή. Η επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) 
θα απευθύνει ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Λωρίδες Αλληλεγγύης και θα συζητήσει με τον επικεφαλής του 
Eurocontrol (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας) τον αντίκτυπο του πολέμου στις ευρωπαϊκές 
αερομεταφορές. Η επιτροπή Πολιτισμού (CULT) θα συζητήσει για την ελευθερία του Τύπου και την προστασία των δημοσιο-
γράφων, ενώ η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) θα εξετάσει τις επιπτώσεις του πολέμου στα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την αντιμετώπιση του trafficking. H υπο-Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (DROI) θα συζητήσει για τις ενέργειες κατά 
της ατιμωρησίας των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο πρώτος πρόεδρος του Δικα-
στηρίου Εγκλημάτων Πολέμου της Σιέρα Λεόνε Geoffrey Robertson και ο ειδικός βοηθός στον Εισαγγελέα του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου Jonathan Agar. Τρίτη 14 Ιουνίου έως Πέμπτη 16 Ιουνίου 

Προστασία καταναλωτών
Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) θα ψηφίσει επί της μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές από τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές αγορές και την προστασία τους 
από το υπερβολικό χρέος. Πέμπτη 16 Ιουνίου

Προεδρία του Συμβουλίου από την Τσεχία
H πρόεδρος του ΕΚ και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων θα μεταβούν στην Πράγα για συναντήσεις με την κυβέρνηση 
της Τσεχίας, η οποία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιουλίου. Πέμπτη 16 Ιουνίου

Πρόγραμμα προέδρου
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola θα προεδρεύσει της συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινοβουλίου στο Jean Monnet 
House στο Bazoches της Γαλλίας, τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη, 14-15 Ιουνίου. Το απόγευμα της 14ης Ιουνίου, θα συμμετάσχει 
στις Βρυξέλλες στις εκδηλώσεις μνήμης για τις σοβιετικές εκτοπίσεις και στις 15 Ιουνίου θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα αν 
η Ουκρανία πρεπει να λάβει καθεστώς υποψήφιας χώρας.

Ολομέλεια 22-23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες
Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια του ΕΚ της 22ας-23ης Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Κατά τις εργασίες 
της η ολομέλεια θα έχει συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας  Andrej Plenković στο πλαίσιο της σειράς “Αυτή είναι 
η Ευρώπη”. Θα συζητηθούν επίσης οι προτεραιότητες ενόψει της  Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Ιου-
νίου. Η ολομέλεια θα ψηφίσει επί των αποθεμάτων φυσικού αερίου της ΕΕ, της παροχής επιπλέον κονδυλίων για τους πρό-
σφυγες από την Ουκρανία, καθώς και για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη χώρα. 
Το ΕΚ θα τοποθετηθεί επί της αξιολόγησης του Ταμείου Ανάκαμψης και της επέκτασης ισχύος του Πιστοποιητικού EU COVID 
εφόσον έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών.

Το Βραβείο LUX θεσπίστηκε το 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ευρύτερης στήριξης της 

ΕΕ στον οπτικοακουστικό τομέα. Το 2020 το βραβείο μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βρα-

βείο Κοινού LUX, καλώντας το ευρωπαϊκό κοινό να πρωταγωνιστήσει ενεργά ψηφίζοντας τις αγαπημένες του 

ταινίες. Χτίζει γέφυρες πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναδεικνύει ταινίες που αφορούν καίρια ζη-

τήματα του δημόσιου διαλόγου. Γνωρίστε όλους τους νικητές και θυμηθείτε τις μοναδικές ταινίες τους. Κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας το ΕΚ παρέμεινε στο πλευρό καλλιτεχνών και δημιουργών υποστηρίζοντας τη δι-

ατήρηση σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού καθεστώτος καλλιτέχνη.

Ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική με όραμα & προοπτική! 
Στα 2.400 νησιά της ΕΕ διαμένουν περίπου 20 εκατ. κάτοικοι, που αντιστοιχούν στο 4,6% του συνολικού πληθυσμού 
των 27 κρατών μελών. Οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν απαιτούν 
στοχευμένες, βιώσιμες και αποτελεσματικές περιφερειακές πολιτικές και δράσεις, επισημαίνουν οι ευρωβουλευ-
τές. Καθώς τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη ανά-
ληψη πρωτοβουλιών ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ των νησιών και των πιο ανεπτυγμένων πε-
ριφερειών και παράλληλα υπογραμμίζουν την έλλειψη οράματος που παρουσιάζει η ΕΕ. «Οι ιδιαιτερότητες του 
νησιωτικού χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν χαράσσονται ευρωπαϊκοί κανόνες», υπογράμμισε ο 
εισηγητής του ΕΚ Younous Omarjee  και τόνισε πως μετά τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές ήρθε η ώρα να δια-
μορφωθεί η ατζέντα των νησιών. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να ανακηρυχτεί το 2024 ως Ευρωπαϊκό Έτος  Νή-
σων και να αξιολογηθεί προς πιο ευέλικτη κατεύθυνση το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, - κυρίως όσον αφορά 
τις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με τις νησιωτικές περιοχές. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι νη-
σιωτικών περιοχών της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, ο Περιφερειάρ-
χης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος  και ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Παναγιώτης Κούφελος, οι 
οποίοι είχαν συνάντηση και με την πρόεδρο του ΕΚ Roberta Metsola.

την εβδομάδα που έρχεται

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές επανέρχονται σε συναντήσεις αποκλειστικά με φυσική παρουσία, χωρίς δυνατότητα εξ αποστάσεως 
συμμετοχής

Στην ολομέλεια
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