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Άρθρο 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:  Κάθε πολίτης της Ένωσης δύναται να απευθύνεται γραπτώς σε οποιοδήποτε από τα 
θεσμικά όργανα σε μία από τις �ώσσες της Συνθήκηςϗνα λαμβάνει απάντηση στην ίδια �ώσσα.
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Highlight

Συζήτηση με την Christine Lagarde.  Η επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) θα συζητήσει με την πρόεδρο της 
ΕΚΤ Christine Lagarde για τη νομισματική πολιτική της τράπεζας στον απόηχο και της πρόσφατης αύξησης των βασι-
κών επιτοκίων. Ακολούθως η επιτροπή θα συζητήσει φορολογικά θέματα με τον επίτροπο Οικονομικών Paolo Gentiloni.  
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου

   
Για τις μεταφορές στην Ουκρανία.  Η επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) θα συζητήσει με τον Ουκρανό υφυ-
πουργό Υποδομών Mustafa Nayyem για την τρέχουσα κατάσταση στις αλυσίδες εφοδιασμού στη χώρα του, συμπεριλαμβα-
νομένου του «διαδρόμου σιτηρών» στη Μαύρη Θάλασσα. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου

Για την παραπληροφόρηση.  Η ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις και την παραπληροφόρησης (ING2) θα συζη-
τήσει τις πρακτικές παραπληροφόρησης και προπαγάνδας της Ρωσίας. Στους προσκεκλημένους ομιλητές περιλαμβάνονται ο 
Dmitry Muratov, κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2021 και διευθυντής της εφημερίδας Novaya Gazeta, καθώς και η Olga Rudenko, 
διευθύντρια του Kyiv Independent. Η επιτροπή θα συζητήσει επίσης με τον υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων της Ταϊβάν για τις 
κινεζικές παρεμβάσεις. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. Μέλη των επιτροπών Ανάπτυξης (DEVE) και Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), καθώς 
και μέλη της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI)  θα παρουσιάσουν τους υποψήφιους για το Βραβείο Ζαχάρωφ 
2022. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τον λαό της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της χώρας Volodymyr Zelenskyy, την Αμερικανο-
παλαιστίνια δημοσιογράφο Shireen Abu Akleh, τον ιδρυτή του WikiLeaks Julian Assange, την Βραζιλιάνα περιβαλλοντολόγο 
και ακτιβίστρια Sônia Guajajara και την Επιτροπή Αλήθειας της Κολομβίας. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου

Προετοιμασίες ενόψει της ολομέλειας.  Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 3-6 Οκτωβρίου, κατά 
την οποία θα τεθούν προς ψήφιση οι κανόνες για τον ενιαίο φορτιστή ηλεκτρονικών συσκευών, θέματα σχετικά με την υγεία και 
την πρόληψη, καθώς και η αντίδραση της ΕΕ απέναντι στις αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια. Η ολομέλεια θα συζητήσει επίσης 
για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Πακιστάν μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, τις συνθήκες διαβίωσης των 
Ρομά που διαμένουν σε καταυλισμούς στην ΕΕ και στη διακοπή κάθε παράνομου εμπορίου άγριας ζωής έως το 2025.

Ενημέρωση των δημοσιογράφων πριν την ολομέλεια.  Η  υπηρεσία  Τύπου  του  ΕΚ  και  εκπρόσωποι  των  πολιτικών  ομάδων  
θα ενημερώσουν  τους  δημοσιογράφους  για  την  ολομέλεια της 3-6 Οκτωβρίου. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να συμμετάσχουν 
και να υποβάλουν ερωτήσεις σε αυτόν τον σύνδεσμο. Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, 12 μεσημέρι ώρα Ελλάδας. (αίθουσα Τύπου 
Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες και μέσω live streaming).

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Επί τάπητος τα διδάγματα από την αντιμετώπιση της 
πανδημίας

Για το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμά-
κων (EMA) και τις δραστηριότητες της BioNTech 
ενημερώθηκαν ευρωβουλευτές της ειδικής  επιτρο-
πής  για  την  πανδημία  της  COVID-19 (COVI) που επισκέ-
φθηκαν την έδρα του οργανισμού στην Ολλανδία και τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Γερμανία.  Η αποστολή, 
στην οποία μετείχε ο Έλληνας ευρωβουλευτής Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ), συζήτησε με τον διευθυντή του 
EMA Emer Cook και άλλα στελέχη του οργανισμού για τη 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου των εμβολίων και 
των θεραπειών για τη νόσο COVID-19. Σε δηλώσεις της η 
πρόεδρος της επιτροπής COVI Kathleen Van Brempt (Σο-
σιαλδημοκράτες, Βέλγιο) επεσήμανε τον ρόλο της EMA 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και για την αντι-
μετώπιση νέων υγειονομικών απειλών στο μέλλον. Αντί-
στοιχα, στη συνάντηση με τα στελέχη της BioNTech στο 
Meinz της Γερμανίας οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας mRNA, καθώς και θέματα 
σχετικά με την ανάπτυξη των εμβολίων.

Σύμβολο πολιτισμού και εργαλείο επικοινωνίας η γλώσσα αποτελεί για την ευρωπαϊκή οικογένεια, στοι-

χείο που φέρνει κοντά τους πολίτες και εμβαθύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Γλωσσών υπογραμμίζει την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει 

τους πολίτες της ΕΕ να αναπτύξουν τις πολυγλωσσικές τους δεξιότητες προκειμένου να ενισχυθεί η διαπο-

λιτισμική κατανόηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σχεδόν το σύνολο του περιεχομένου του στο 

διαδίκτυο στις 24  επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ η αίθουσα της ολομέλειας αποτελεί συχνά πυκνά μικρο-

γραφία του γλωσσικού καμβά της ενωμένης Ευρώπης.

Animation και Δημοκρατία

Το παρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων AnimaSyros έδωσε το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα για άλλη 
μια χρονιά. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κώστας Τσουτσοπλίδης συμμετείχε σε ανοικτή συζήτηση με τη Δανάη Κα-
τωπόδη animator & production manager και τη Laura Almantaite, παραγωγό και διευθύντρια του Φεστιβάλ BLON 
της Λιθουανίας σχετικά με τους τρόπους που το animation μπορεί να προάγει τις αξίες της δημοκρατικής ζωής. Το 
AnimaSyros έκλεισε φέτος 15 χρόνια ζωής και οι εκδηλώσεις φέτος άνοιξαν με την προβολή της ταινίας Flee, που 
ήταν υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού  LUX 2022. 
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Social Media Corner
Tα post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στα social media

Ισχυρό μήνυμα καταδίκης των ρωσικών δημοψηφισμάτων σε  
κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας
Με κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζεται η εξαγγελία της Ρωσίας για, επί της ουσίας, εικονικά δημοψηφίσματα σε 
περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που επί του παρόντος βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυ-
νάμεων. Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET)  David McAllister (ΕΛΚ, Γερμανία), ο πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας  Witold Waszczykowski (Συντηρητικοί, Πολωνία) και ο μό-
νιμος εισηγητής του ΕΚ για την Ουκρανία Michael Gahler (ΕΛΚ, Γερμανία), τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι το απο-
τέλεσμα των εν λόγω «δημοψηφισμάτων» θα είναι άκυρο. Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για τη μερική επι-
στράτευση που κηρύχθηκε από το Κρεμλίνο την περασμένη Τετάρτη και καλούν τη Ρωσία να απέχει από περαιτέρω 
κλιμάκωση στην Ουκρανία. «Οι ρωσικές αρχές πρέπει να κατανοήσουν μια για πάντα ότι η υποστήριξη της ΕΕ στην 
Ουκρανία είναι σταθερή και ότι η ΕΕ δεν θα υποκύψει ποτέ στον ρωσικό εκβιασμό» τονίζουν.

την εβδομάδα που πέρασε

Metsola: Η Δημοκρατία απαιτεί προσπάθεια και  
γενναιότητα

Την ανάγκη υπεράσπισης της Δημοκρατίας υπογράμμισε 
η πρόεδρος Roberta Metsola σε ομιλία της στο Βερολί-
νο στο πλαίσιο της Συνόδου των G7. Η εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία ήταν μια στιγμή αφύπνισης για 
όλους μας, τόνισε η Metsola. «Ήμασταν εφησυχασμέ-
νοι με την ιδέα ότι οι δημοκρατίες μας είναι εδώ για να 
μείνουν. Θεωρούμε δεδομένη την ελευθερία να ψη-
φίζουμε όποιον επιθυμούμε. Θεωρούμε δεδομένο ότι 
μπορούμε να διαβάζουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, 
ότι μπορούμε να πραγματοποιούμε συγκεντρώσεις, να 
λέμε ό,τι θέλουμε, να διαφωνούμε…» τόνισε για να επι-
σημάνει ότι μετά την ρωσική εισβολή η Ουκρανία στρά-
φηκε στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες για να ζητή-
σει υποστήριξη. Η Δημοκρατία, πρόσθεσε η Metsola, 
απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί γενναιότητα, απαιτεί ηγεσία.

Το YouthHub ανοίγει τις ηλεκτρονικές του πύλες!

Το YouthHub είναι ο νέος διαδικτυακός χώρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου ειδικά για τις ανάγκες των νέων αν-
θρώπων ηλικίας 16 έως 30 ετών που ζουν στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του YouthHub οι νέοι 
μπορούν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν για ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να ανακαλύψουν πώς λει-
τουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιες δυνατότητες 
χρηματοδότησης προσφέρει στους νέους και ποιες δυνα-
τότητες απασχόλησης είναι διαθέσιμες. To λανσάρισμα 
του YouthHub συμπίπτει χρονικά με το Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας και αποτελεί συνέχεια σε σειρά πρωτοβουλιών 
του ΕΚ για την προσέγγιση της νεολαίας. Στις πρωτοβου-
λίες αυτές περιλαμβάνονται η Εκδήλωση Ευρωπαικής 
Νεολαίας (EYE), το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για 
τη Νεολαία και ο θεσμός «Σχολεία-Πρέσβεις».

Η έκθεση του World Press Photo Foundation στο  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί σειρά εκδηλώσε-
ων με τον γενικό τίτλο ICONIC με αφορμή την έκθεση 
φωτογραφίας του World Press Photo Foundation. Στην 
πρώτη εκδήλωση, σχετικά με το πώς μία μοναδική φω-
τογραφία μπορεί να συνεισφέρει στην υπεράσπιση της 
Δημοκρατίας, οι βραβευμένοι φωτορεπόρτερ Pietro 
Masturzo και Jodi Bieber παρουσίασαν τμήματα από τη 
δουλειά τους και υπογράμμισαν τη σημασία που έχει ο 
ανεξάρτητος Τύπος στη λειτουργία των σύγχρονων δη-
μοκρατιών. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Roberta 
Metsola σχολίασε ότι «γνωρίζουμε πως δεν μπορεί να 
υπάρχει δημοκρατία χωρίς ελευθεροτυπία. Αυτή η επί-
καιρη έκθεση μας καλεί να αναλογιστούμε τη σημασία 
που έχει ο τέταρτος πυλώνας της δημοκρατίας μας». Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένθερμος υποστηρικτής 
της ελευθεροτυπίας. Το 2020 προχώρησε στη θέσπιση 
του βραβείου Daphne Caruana Galizia για την ανάδειξη 
δημοσιογραφικών πράξεων που αντικατοπτρίζουν τις 
ευρωπαϊκές αξίες, στη μνήμη της Μαλτέζας δημοσιογρά-
φου που δολοφονήθηκε σε βομβιστική επίθεση το 2017.
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