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Highlights

Ενεργειακή ασφάλεια, κατώτατοι μισθοί, ισότητα των φύλων στην 
ατζέντα του β’ εξαμήνου
Με τη συζήτηση για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Οι ευρωβουλευτές καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσι-
κά καύσιμα και την αύξηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων νέων κανόνων για την ενεργει-
ακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να εγκρίνουν την πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία για επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, να ψηφίσουν τη νομοθεσία για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα Δ.Σ. μεγάλων εταιρει-
ών, καθώς και το πλαίσιο για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Δείτε στο βίντεο τα σημαντικότερα θέματα της ατζέ-
ντας του ΕΚ για το β’ εξάμηνο του 2022.

Υπόθεση παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.  
Η εξεταστική επιτροπή για τη χρήση του Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης θα συζη-
τήσει την υπόθεση παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου

   
Συνάντηση με τον Ουκρανό πρωθυπουργό.  
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola και εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργο της Ου-
κρανίας Denys Shmyha για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και τους τρόπους που η ΕΕ θα συνεχίσει την πα-
ροχή στήριξης στη χώρα. Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου

COVID-19 και φαρμακοβιομηχανία.  
Η ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορωνοϊού θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συζήτηση με τις εταιρείες Gilead 
Sciences, Sanofi, AstraZeneca και Moderna που εργάστηκαν στην ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών στη διάρκεια της παν-
δημίας. Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου

Προτεραιότητες Τσεχικής Προεδρίας.  
Μέλη της τσεχικής κυβέρνησης θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες της Προεδρίας της χώρας τους στις επιτροπές  
Πολιτικών Ελευθεριών και Νομικών Θεμάτων, καθώς και στην υποεπιτροπή Ασφάλειας & Άμυνας. Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου

Επίσκεψη στην Κύπρο.  
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola θα επισκεφθεί την Κύπρο όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη 
και την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις των δημοσιογράφων μετά από κάθε συνά-
ντηση. Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου

Διάσκεψη των Προέδρων: Συζήτηση για την Κατάσταση της Ένωσης 2022.  
πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Κοινοβουλίου Roberta Metsola και τους 
προέδρους των πολιτικών ομάδων (Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ), ενόψει της συζήτησης για την Κατάσταση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου

Προετοιμασίες για την ολομέλεια.  
Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 12ης – 15ης Σεπτεμβρίου, όπου θα αξιολογήσουν την Κατά-
σταση της ΕΕ το 2022 στην καθιερωμένη ετήσια συζήτηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen. Στην ολο-
μέλεια θα τεθούν προς ψήφιση νομοθετικά σχέδια για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και 
προτάσεις για μείωση κατά 50% των αποψιλώσεων δασικών εκτάσεων. Αναμένεται επίσης να εγκριθούν οι νέοι κανόνες για 
τον βασικό μισθό. Οι ευρωβουλευτές θα προετοιμαστούν για τη συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο παραβίασης των θεμε-
λιωδών ευρωπαϊκών αξιών στην Ουγγαρία και για την ανταλλαγή απόψεων με την Φινλανδή πρωθυπουργό Sanna Marin. 

Ενημέρωση των δημοσιογράφων πριν από την ολομέλεια.  
Η υπηρεσία Τύπου του ΕΚ και εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων θα ενημερώσουν τους εκπροσώπους του Τύ-
που για την ερχόμενη ολομέλεια. Οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να συνδεθούν εδώ.  
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου (αίθουσα Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες και διαδικτυακά)
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αλληλεγγύης και Ελευθερίας3131

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η Ευρώπη αποχαιρετά τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

Η κληρονομιά του θα μείνει στην Ιστορία, τόνισε η 
Roberta Metsola, αποχαιρετώντας τον Μιχαήλ Γκορ-
μπατσόφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. 
«Η μόνιμη ανάμνησή μου από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 
είναι όταν τον είδα να συναντά τον Τζορτζ Μπους στη 
Μάλτα εν μέσω θυέλλης, για να σηματοδοτήσει το τέ-
λος του Ψυχρού Πολέμου. Μου ενέπνευσε την ελπίδα 
για έναν καλύτερο, πιο ελεύθερο κόσμο. Αυτό σήμαινε 
ότι γκρεμίστηκαν τα τείχη και οδήγησε στην επανένωση 
της Ευρώπης», ανέφερε η πρόεδρος Metsola σε ανάρτη-
σή της στο Twitter. Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής 
Ένωσης είχε επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
2008 και σε συνέντευξή του είχε υπογραμμίσει ότι η Ευ-
ρώπη αναπτύσσεται οικονομικά λόγω της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ είχε επίσης τονίσει την ανάγκη «να απαλ-
λαγούμε από τις πολιτικές της ισχύος, δεν φέρνουν τίπο-
τε καλό, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι στην 
ίδια βάρκα».

Ήταν 31 Αυγούστου 1980 όταν η κυβέρνηση της Πολωνίας αναγνώριζε το σωματείο «Αλληλεγγύη», κάτι που 

έγινε για πρώτη φορά για ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση σε χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 

Η συμφωνία αναγνώρισης σηματοδότησε επίσης τη λήξη μιας από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ευρωπαϊ-

κή ιστορία, στα ναυπηγεία του Γκτνάνσκ. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, το 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε  

την ημέρα αυτή ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης και Ελευθερίας, σε αναγνώριση όλων εκείνων που 

αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και την αλληλεγγύη.

Δήλωσε συμμετοχή για το Democracy Event στις Βρυξέλλες!

Σε ενδιαφέρουν τα θέματα που απασχολούν τις νέες και τους νέους; Είσαι 18 έως 30 ετών και μένεις στην Ελλά-
δα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ; Σε ενδιαφέρουν τα θέματα που απασχολούν τις νέες και τους νέους; Είσαι μέλος 
του mazi.euq; Θες να φέρεις και άλλους φίλους στη μεγαλύτερη κοινότητα εθελοντών στην Ευρώπη; Εάν ναι, τότε 
μπορεί να γίνεις ένας από τους τρεις τυχερούς που θα παρακολουθήσουν από κοντά το Democracy Event στις Βρυ-
ξέλλες, το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας στις  
28 - 29 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 4 Σεπτεμβρίου και αν δεν είσαι ακόμα μέλος του mazi.eu, τώρα εί-
ναι η ευκαιρία να γίνεις!

Θυμάστε τι κάναμε τους προηγούμενους έξι μήνες;

Διαφορετικότητα, αλληλεγγύη, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη. Πλούσιο από δραστηριότητες ήταν το ημερο-
λόγιο του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα για το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους, με εκθέσεις, συνέδρια, συζητήσεις 
με ευρωβουλευτές, αλλά και Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, animation challenge και... influencers! Ελάτε να  
θυμηθούμε τι κάναμε το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς στην Ελλάδα, αλλά και τι έκαναν οι ευρωοβουλευτές σε Βρυξέλ-
λες και Στρασβούργο.

Ψάχνουμε τα νέα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

Περισσότερα από 100 Λύκεια από όλη την Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί φέτος το ΕΚ στο καθιερωμένο Πρόγραμμα 
«Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της γνώσης των 
νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό και τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας, καθώς και η εξοικείωσή 
τους με τις βασικές πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διάδοση καλών πρακτικών 
μέσω «έξυπνων» δράσεων που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά και το πνεύμα συνεργασίας των συμμετεχόντων. 
Υποβάλετε την αίτηση για το σχολείο σας σε αυτή τη φόρμα συμμετοχής έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Καλή επτυχία!
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Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Η Ευρώπη είναι ελπίδα, τονίζει η Roberta Metsola
«Η Ευρώπη είναι επιλογή —μια επιλογή που οι χώρες της έκαναν επειδή κατανόησαν ότι η καλύτερη ευκαιρία μας είναι 
να είμαστε όλοι μαζί. Επιλέξαμε την Ευρώπη», υπογράμμισε η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola στην ομιλία της στα 
Συνέδρια Estoril 2022 στη Λισαβόνα. Επισήμανε την ανάγκη λήψης αποφάσεων και μάλιστα γρήγορα και εξέφρασε την 
υπερηφάνειά της για τη στήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, υπογράμμισε, αγωνίζεται για την Ευρώπη 
και δεν θα της γυρίσουμε την πλάτη. Αναφερόμενη στην πρόκληση του πληθωρισμού η πρόεδρος τόνισε την ανάγκη 
να υπάρχει ενότητα στην Ευρώπη και υπογράμμισε πως «αν ήταν ποτέ ώρα για ‘περισσότερη Ευρώπη’, αυτή είναι εδώ 
και τώρα». Πρόσθεσε, επίσης, την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη βάση των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το Μέλ-
λον της Ευρώπης, ενώ έκλεισε την ομιλία της λέγοντας «είμαι πεπεισμένη ότι, λόγω της Ευρώπης, ο κόσμος που έρχε-
ται θα είναι καλύτερος από αυτόν που αφήνουμε πίσω. Είμαι γεμάτη ελπίδα».
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Στην τελική ευθεία η νομοθεσία για τις ψηφιακές 
δεξιότητες

Στην ολομέλεια οδεύει το νομοθετικό πλαίσιο για την 
Πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία. Η επιτροπή Βιο-
μηχανίας του ΕΚ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα 
την άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο για το περιεχό-
μενο του νομοσχεδίου. Η προτεινόμενη νομοθεσία θέ-
τει υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επι-
χειρήσεων, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρε-
σιών και τις ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδο-
μές. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, έως το 2030 το 80% 
του πληθυσμού 16-74 ετών να έχει τουλάχιστον βασικές 
δεξιότητες και το 75% των ευρωπαϊκών

Στο μικροσκόπιο η επιρροή Ρωσίας και Κίνας σε διά-
φορα σημεία του κόσμου

Τους τρόπους άσκησης επιρροής από Μόσχα και Πεκί-
νο σε διάφορες περιοχές του κόσμου εξέτασαν η επι-
τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η ειδική επιτροπή 
για τις εξωτερικές παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης 
της παραπληροφόρησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ασης εξετάστηκαν οι προσπάθειες της Ρωσίας και της 
Κίνας να αποκτήσουν επιρροή σε διάφορα σημεία του 
πλανήτη, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, η Κεντρική Ευρώ-
πη, οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατο-
λής, η Λατινική Αμερική και η αφρικανική ήπειρος. Εξε-
τάστηκαν επίσης οι επιπτώσεις από τις δραστηριότητες 
των δύο χωρών στο γεωπολιτικό περιβάλλον μετά και 
το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο χειμώνας έρχεται, η Ευρώπη προετοιμάζεται

Τα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρώ-
πη και η προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου 
συζήτησαν εκτενώς τα μέλη της επιτροπής Ενέργειας με 
την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ενέργεια Mechthild Wörsdörfer, και 
ειδικότερα την κατάσταση στην ενέργεια και τη διαδικα-
σία πλήρωσης των μονάδων αποθήκευσης φυσικού αε-
ρίου. Τον περασμένο Ιούνιο το Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο συμφώνησαν για την υιοθέτηση νομοθεσίας για 
την ταχεία πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης, ενώ 
τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο για 
τη μείωση της χρήσης αερίου στην Ευρώπη κατά 15% 
έως την άνοιξη του 2023.
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