
Συνεχής η στήριξη των αερομεταφορών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στην 
επικαιροποίηση του πλαισίου στήριξης των αερομεταφο-
ρών και διατήρησε κάποιες εξαιρέσεις που είχαν θεσπι-
στεί κατά την πανδημία. Από τις 30 Οκτωβρίου οι εταιρείες 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 75% των προγραμματι-
σμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείω-
σης, αντί του 80% που ίσχυε πριν την πανδημία, προκει-
μένου να διατηρήσουν το δικαίωμα χρήσης τους και κατά 
την επόμενη περίοδο. Για τη θερινή περίοδο του 2023, θα 
ενεργοποιηθεί η κανονική απαίτηση χρήσης του 80%. «Η 
επιστροφή σε υψηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης των 
χρονοθυρίδων ήταν αναγκαία για τη διασφάλιση της ομα-
λής λειτουργίας του τομέα των αερομεταφορών και είναι 
δυνατή λόγω των ενθαρρυντικών προβλέψεων για την 
επόμενη χειμερινή περίοδο», σχολίασε ο εισηγητής Dom-
inique Riquet (Renew, Γαλλία).

Κυρώσεις σε Ιρανούς αξιωματούχους για τον θάνατο 
της Mahsa Amini ζητά το ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τον θάνατο της 
22χρονης Ιρανής Mahsa Amini και κάλεσε την ΕΕ να 
επιβάλει κυρώσεις σε βάρος των αξιωματούχων που 
εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι ευρωβουλευτές  ζητούν 
να επιτραπεί σε ανεξάρτητη αρχή η διενέργεια αμε-
ρόληπτης και ουσιαστικής έρευνας του θανάτου της 
Masha Amini και των καταγγελιών για βασανιστήρια και 
κακομεταχείριση, ενώ καταδικάζουν απερίφραστα την 
εκτεταμένη και δυσανάλογη χρήση βίας κατά των δι-
αδηλωτών που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας σε όλο το Ιράν. Η Mahsa Amini συνελήφθη από 
την αστυνομία στις 13 Σεπτεμβρίου επειδή φέρεται να 
αγνόησε τους νόμους του Ιράν περί μαντίλας και απεβί-
ωσε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης τρεις ημέρες μετά τη 
σωματική κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια της 
κράτησής της.
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Για τη Λευκορωσία. Η  επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα συζητήσει με την επικεφαλής των δημοκρατικών δυνά-
μεων της Λευκορωσίας Sviatlana Tsikhanouskaya που θα αναπτύξει τις απόψεις της για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον ρόλο 
της Λευκορωσίας και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της. Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

   
Για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. Οι επιτροπές Ανάπτυξης (DEVE) και Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων (DROI) θα ψηφίσουν για την ανάδειξη των τριών φιναλίστ για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. Υποψήφιοι εί-
ναι ο λαός της Ουκρανίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy, η Αμερικανο-παλαιστίνια δημοσιογράφος Shireen 
Abu Akleh, ο ιδρυτής του WikiLeaks Julian Assange, η Βραζιλιάνα ακτιβίστρια Sônia Guajajara και η Επιτροπή Αλήθειας της 
Κολομβίας. Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

Για τον κορωνοϊό και την φαρμακοβιομηχανία. Η ειδική επιτροπή για την πανδημία της COVID-19 (COVI) θα συζητήσει με 
στελέχη των φαρμακευτικών εταρειών Pfizer, CureVac, Novavax, Glaxo Smith Kline και HIPRA που εργάστηκαν για την ανάπτυ-
ξη εμβολίων και θεραπειών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (Monday). Θα συζητηθούν επίσης η αξιολόγηση από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο της ΕΕ της διαδικασίας προμήθειας των εμβολίων και η σχεδιαζόμενη διεθνής συνθήκη για την αντιμετώπιση 
των πανδημιών. Δευτέρα 10 και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

Για το εμπόριο. Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) θα υιοθετήσει πρόταση για τον μηχανισμό προστασίας από εξαναγκα-
σμούς. Ο μηχανισμός θα δίνει στην Επιτροπή το δικαίωμα να επιβάλει απαγορεύσεις στις επενδύσεις και τις εμπορικές συναλλα-
γές με τρίτες χώρες που επιχειρούν να εξαναγκάσουν την ΕΕ ή κάποιο κράτος μέλος στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών. 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Για τις ευφυείς μεταφορές. Η επιτροπή Μεταφορών (TRAN) θα ψηφίσει επί των επικαιροποιημένων κανόνων για τις ευφυείς 
μεταφορές, ώστε να βελτιώσει την ψηφιοποίηση και να βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Γυναίκες πρόεδροι εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ, καθώς και η αντιπρόεδρος της Verkhovna 
Rada θα συζητήσουν για την παροχή βοήθειας στους Ουκρανούς πρόσφυγες που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, κα-
θώς και για άλλα θέματα. Την έναρξη της συνεδρίασης θα κηρύξει η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola. Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

Προετοιμασία ενόψει της ολομέλειας. Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 17ης – 20ης Οκτωβρίου, 
κατά την οποία θα τεθούν σε ψηφοφορία οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της συνόδου COP27 για το κλί-
μα στην Αίγυπτο, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023 και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023. Θα συζητήσουν 
επίσης για τη Σύνοδο Κορυφής της 20ης-21ης Οκτωβρίου, για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ου-
κρανία και το κράτος δικαίου στη Μάλτα, ενώ θα ψηφίσουν για την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη Ζώνη Σένγκεν. 
Ομιλία στην ολομέλεια πρόκειται να απευθύνει η πρόεδρος της Σλοβακίας Zuzana Čaputová.

Ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Η  υπηρεσία  Τύπου  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  οι εκπρόσωποι  των  πολιτικών  ομάδων  θα ενημερώσουν  τους  δημο-
σιογράφους  για  την  ολομέλεια της 17ης-20ης Οκτωβρίου. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερω-
τήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο.  (αίθουσα Τύπου Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live 
streaming) Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 12 μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Ένας φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές: 
ένα ευρωπαϊκό success story

Η ολομέλεια ολοκλήρωσε επιτυχώς μια πολυετή προσπά-
θεια για την καθιέρωση ενός κοινού συστήματος φόρτισης 
για τις ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούν εκατομμύ-
ρια πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Από το 2024 όλα τα κινη-
τά τηλέφωνα, tablets, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
και άλλες συσκευές όπως ακουστικά, κονσόλες παιχνι-
διών, ηχεία, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλί-
ων, πληκτρολόγια, ποντίκια, συστήματα πλοήγησης και 
υπολογιστές που φορτίζονται με καλώδιο και λειτουρ-
γούν με παροχή ισχύος έως 100 Watt θα πρέπει να χρησι-
μοποιούν θύρα USB-C για τη φόρτισή τους. Η χρήση της 
USB-C για φόρτιση θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο 
των φορητών υπολογιστών από την άνοιξη του 2026 και 
μετά. Η πανσπερμία φορτιστών υπολογίζεται ότι προκα-
λούσε 11.000 τόνων ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως 
στην ΕΕ. Επίσης θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοι-
κονομούν έως και 250 εκατ. ευρώ ετησίως από περιττές 
αγορές συστημάτων φόρτισης. Η νέα νομοθεσία «είναι 
σχεδιασμένη ώστε να επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτό-
μων λύσεων φόρτισης στο μέλλον και θα ωφελήσει τους 
πάντες, από τους αγανακτισμένους καταναλωτές μέχρι το 
περιβάλλον», σχολίασε ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Alex Agius Saliba (Σοσιαλιστές, Μάλτα).

Κανένας συμβιβασμός με την Ουγγαρία

Το Συμβούλιο πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δρά-
ση και να παγώσει τη ροή 7,5 δισ. ευρώ προς την Ουγγα-
ρία, όπως προτείνει η Επιτροπή σε απάντηση της στάσης 
της Βουδαπέστης. Αυτό υποστήριξαν οι περισσότεροι 
ευρωβουλευτές κατά τη συζήτηση με την τσεχική προ-
εδρία του Συμβουλίου και με τον επίτροπο Προϋπολο-
γισμού Johannes Hahn. Πολλοί ευρωβουλευτές εκτί-
μησαν επίσης ότι η δέσμη των 17 προτάσεων που έχει 
καταθέσει η Ουγγαρία δεν συνιστούν ουσιαστικές με-
ταρρυθμίσεις αλλά αποτελούν κενές υποσχέσεις που 
έχουν ως στόχο να αποφευχθεί η περικοπή ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων προς τη χώρα. Ορισμένοι ομιλητές ζήτη-
σαν αυστηρότερη στάση της Επιτροπής σχολιάζοντας 
ότι τα υπό συζήτηση αφορούν μόλις στο 15% των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων που επρόκειτο να κατευθυνθούν 
στην Ουγγαρία. Άλλοι βουλευτές κατηγόρησαν την Επι-
τροπή ότι επιτίθεται μόνο στις συντηρητικές κυβερνή-
σεις της Ευρώπης και ότι παραγνωρίζει άλλες περιπτώ-
σεις παραβιάσεων του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Επί τάπητος το κατασκοπευτικό λογισμικό σε συζήτηση 
με στοχοποιημένους ευρωβουλευτές

Η εξεταστική επιτροπή για τη χρήση του Pegasus και άλ-
λου λογισμικού κατασκοπείας (PEGA) συζήτησε με μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν στοχοποιηθεί 
ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης. Ανα-
λυτικά, στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Νίκος Ανδρουλά-
κης (Σοσιαλιστές, Ελλάδας), Diana Riba i Giner (Πράσινοι, 
Ισπανία), Jordi Solé (Πράσινοι, Ισπανία), Antoni Comín (μη 
εγγεγραμμένος, Ισπανία), καθώς και ο Carles Puigdemont 
(μη εγγεγραμμένος, Ισπανία), ο οποίος ήταν θύμα έμμε-
σης παρακολούθησης μέσω προσώπων του στενού του 
κύκλου. Η επιτροπή σε προηγούμενες ακροάσεις έχει συ-
ζητήσει με δημοσιογράφους και ακτιβιστές που αποτέλε-
σαν στόχο κατασκοπευτικού λογισμικού, ενώ έχουν εξε-
ταστεί καταγγελίες για συγκεκριμένα κράτη μέλη όπως η 
Ελλάδα και η Πολωνία.

H προστασία της ψυχικής υγείας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου. Η έκθεση Υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2020 επισημαίνει ότι η πανδημία της COVID-19 και η επακόλουθη 

οικονομική κρίση προκάλεσαν αυξανόμενη επιβάρυνση στην ψυχική ευημερία των πολιτών, με στοιχεία 

που δείχνουν υψηλότερα ποσοστά στρες, άγχους και κατάθλιψης Στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχει προτείνει μέτρα για την πρόληψη του άγχους λόγω της συνεχούς χρήσης της τεχνολογί-

ας ως αποτέλεσμα της μεγάλης διάδοσης της τηλεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην 

αποσύνδεση,  ενώ η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020.

Έλληνες και Κύπριοι στην ετήσια συνάντηση των Europe Direct Centres

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο φιλοξένησε για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση και εκπαίδευση 
των  Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct (EDICs) από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε συνδιοργάνω-
ση των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Αθήνα και 
Λευκωσία. Μεταξύ άλλων, οι υπεύθυνοι των κέντρων παρακολούθησαν τις εργασίες της ολομέλειας και ενημερώθη-
καν από Έλληνες και Κύπριους ευρωβουλευτές και επιτρόπους  και στελέχη  του ΕΚ και της Επιτροπής για στρατηγι-
κές και εργαλεία αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, τις προτεραιότητες της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περι-
όδου αλλά και τις προκλήσεις στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές του 2024. Γνωρίζετε τι κάνουν τα EDICs στην περιοχή 
σας και ποιες υπηρεσίες σας παρέχουν; Μάθετε τα πάντα εδώ!

Παρεμβάσεις υπέρ των πιο ευάλωτων για την ενερ-
γειακή κρίση

Οι καταναλωτές που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς ενέργειας δεν θα πρέπει να αντι-
μετωπίζουν τον κίνδυνο διακοπής της παροχής τους, 
τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Επίσης υπογραμμίζουν την 
ανάγκη προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών από 
εξώσεις, καθώς και την αποτελεσματικότερη προστα-
σία των καταναλωτών από υπερβολικές απαιτήσεις των 
παρόχων ενέργειας. Δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι οι 
εταιρείες που αποκόμισαν απροσδόκητα υψηλά κέρδη 
ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών στην ενέργεια 
θα πρέπει να συμβάλουν οικονομικά στον μετριασμό 
των επιπτώσεων της κρίσης.  Παράλληλα, η ολομέλεια 
χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου για θέσπιση 
ανώτατου ορίου στα έσοδα από την παραγωγή ενέρ-
γειας με τη χρήση λιγνίτη, πυρηνικής ενέργειας ή ανανε-
ώσιμων πηγών. Σχετικά με την προτεινόμενη εισφορά 
αλληλεγγύης στις εταιρείες διαχείρισης ορυκτών καυ-
σίμων, επισημαίνεται η ανάγκη σχεδιασμού του μέτρου 
με τρόπο που θα προλαμβάνει τυχόν απόπειρες φορο-
αποφυγής. Το ΕΚ τάσσεται υπέρ της θέσπισης πλαφόν 
στις τιμές του εισαγόμενου φυσικού αερίου μέσω 
αγωγών, ενώ για τα έσοδα από τα απροσδόκητα κέρδη 
των εταιρειών τονίζει ότι θα πρέπει να διοχετευτούν για 
τη στήριξη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.

Καλύτερες υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες της ΕΕ

Στην αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών 
από τις μεταδοτικές ασθένειες και στην καλύτερη προ-
ετοιμασία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στοχεύει η συμφωνία του Κοινοβουλίου με το Συμβού-
λιο για τη νέα νομοθεσία που διευρύνει τις αρμοδιότη-
τες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC). Το πρώτο πακέτο παρεμβάσεων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας λαμβάνει υπόψιν τα διδάγμα-
τα από την πανδημία του κορωνοϊού. Εισάγει σαφέστε-
ρους κανόνες για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων 
και προϊόντων ιατροτεχνολογίας, ενώ το ECDC θα πα-
ρακολουθεί στενά τη λειτουργία των εθνικών συστη-
μάτων υγείας των κρατών μελών. Στο εξής, το ECDC «θα 
είναι πιο ικανό να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες 
επιστημονικές γνώσεις και να στηρίζει την πρόληψη, 
την προετοιμασία και την αντιμετώπιση διασυνοριακών 
απειλών κατά της υγείας», σχολίασε η εισηγήτρια Joan-
na Kopcińska (Συντηρητικοί, Πολωνία). Από την πλευρά 
της η εισηγήτρια Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Γαλ-
λία) τόνισε πως η νέα νομοθεσία «ανταποκρίνεται σα-
φώς στην επιθυμία του 74% των Ευρωπαίων πολιτών 
που ζητούν να συμμετέχει η ΕΕ πιο ενεργά στη διαχείρι-
ση κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας οικοδομείται 
βήμα προς βήμα».

Πιο πυκνό δίκτυο ανεφοδιασμού για τα ηλεκτρικά 
οχήματα

Δραστικά μέτρα για την ανάπτυξη πυκνότερων υπο-
δομών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των 
οχημάτων που χρησιμοποιούν υδρογόνο ζητούν οι ευ-
ρωβουλευτές της επιτροπής Μεταφορών (TRAN). Ανα-
λυτικά, ζητούν την ύπαρξη σταθμού επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών επιβατηγών οχημάτων ανά 60 χλμ. έως το 
2026, ενώ για τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογό-
νο προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών μονάδων ανε-
φοδιασμού ανά 100 χλμ. έως το 2028. Σημειώνεται ότι 
η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει εγκα-
τάσταση μονάδων υδρογόνου ανά 150 χλμ. και έως το 
2031. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι οι χρήστες 
οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα θα πρέπει να έχουν 
απλή και σαφή ενημέρωση  για το κόστος ανεφοδια-
σμού ανά κιλό ή kWh. «Τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσι-
μα και η ανάπτυξη των υποδομών τους διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στη μετάβαση προς την επιτυχή απαλλαγή 
των μεταφορών από τις εκπομπές CO2», υπογράμμισε ο 
εισηγητής Ismail Ertug (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

«Όχι» στην έγκριση των λογαριασμών του Frontex για το 2020

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), συμπε-
ριλαμβανομένων παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων από την προηγούμενη ηγεσία διαπιστώνει η επιτροπή Ελέγ-
χου του Προϋπολογισμού (CONT). Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής συνιστούν να μην προχωρήσει η εκκαθάριση του 
προϋπολογισμού του Frontex για το 2020 και αποφάσισαν να μη δώσουν θετική σύσταση για τη λεγόμενη απαλλαγή για 
το συγκεκριμένο έτος. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για την αυτοκτονία μέλους του προσωπι-
κού του Frontex, η οποία σχετίζεται με καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης και επισημαίνουν ότι το 2020 ανα-
φέρθηκαν 17 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από τις οποίες για τις 15 η έρευνα έκλεισε χωρίς περαιτέρω ενέρ-
γειες. Ταυτόχρονα, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τον διορισμό της νέας προσωρινής εκτελεστικής διευθύντριας του 
Frontex τον περασμένο Ιούλιο  και τις θετικές αλλαγές όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον 
τρόπο διαχείρισης εντός του οργανισμού.

Τέλος στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων έως το 2025

Τη λήψη επιπλέον μέτρων για την προστασία των ειδών που κινδυνεύουν από εξαφάνιση απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και ζητά επιπλέον μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το παράνομο εμπόριο χλωρίδας και πα-
νίδας. Οι ευρωβουλευτές δεν ζητούν απλώς τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής αλλά την πλήρη εξά-
λειψή του έως το 2025, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν τον ρόλο που μπορεί να παίξει η διεθνής διάσκεψη για το θέμα 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) που οργανώνεται από τα Ηνω-
μένα Έθνη και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Παναμά στις 14-25 Νοεμβρίου. Το ψήφισμα που ενέκρινε η ολομέλεια 
επισημαίνει ότι το διασυνοριακό παράνομο εμπόριο ζώων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σοβαρό έγκλημα στη βάση 
της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Διασυνοριακό Οργανωμένο Έγκλημα.
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Tα post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στα social media

Αποτελεσματικότερη προστασία των Ρομά

Οι Ρομά, η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώ-
πης, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη απέναντι στη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, υπογραμμίζει το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο που υιοθέτησε ψήφισμα με συστάσεις 
με στόχο της βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί 
στους καταυλισμούς τους. Προτεραιότητα δίνεται στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης και των σχε-
τικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια κ.τ.λ.), 
καθώς και στην αντιμετώπιση των διακρίσεων που αντι-
μετωπίζουν τα παιδιά Ρομά στα σχολεία. Επισημαίνονται 
επίσης ως προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης η έλ-
λειψη περίθαλψης, η μακροχρόνια ανεργία, η κακοποίη-
ση από τις αρχές και η ανεπαρκής πρόσβαση στη Δικαιο-
σύνη. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή 
να εξαλείψει σταδιακά τους περιθωροποιημένους κα-
ταυλισμούς Ρομά σε ολόκληρη την Ευρωπάϊκή Ένωση 
έως το 2020. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΕ, το 63% 
των Ρομά βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 
12%, ενώ το 80% των Ρομά ζει κάτω από το όριο του κιν-
δύνου φτώχειας στη χώρα διαμονής.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με blockchain

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε το μη δεσμευτικό ψήφι-
σμα της Lídia Pereira (ΕΛΚ, Πορτογαλία), με το οποίο ζη-
τείται η καλύτερη χρήση της τεχνολογίας blockchain 
για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ο συντο-
νισμός της δράσης για τη φορολόγηση των κρυπτονομι-
σμάτων. Οι εθνικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του 
blockchain, που θα διευκολύνουν τη συγκέντρωση φό-
ρων και την ταυτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, 
ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 
διαφθοράς. Επιπλέον ζητείται από την Επιτροπή να διε-
ρευνήσει τις προσεγγίσεις διαφόρων κρατών μελών για 
τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και την αντι-
μετώπιση προσπαθειών φοροαποφυγής.

Λιγότερα τοξικά απόβλητα στο περιβάλλον

Νέους κανόνες για τον περιορισμό των τοξικών χημι-
κών ουσιών στα απόβλητα ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο.  Η πρόταση που έλαβε το πράσινο φως της ολο-
μέλειας προβλέπει την εφαρμογή αυστηρότερων ορίων 
για την παρουσία ανθεκτικών οργανικών ρύπων (POP) 
στα απόβλητα. Κατά κανόνα οι συγκεκριμένοι ρύποι δεν 
υπάρχουν στα νέα προϊόντα όμως μπορεί να εντοπιστούν 
σε απόβλητα και για τον  λόγο αυτό αποτελούν απειλή για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. «Το αποτέλεσμα 
των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη συνιστά βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο εισηγητής Martin 
Hojsík (Renew, Σλοβακία), ενώ πρόσθεσε ότι η ολομέλεια 
έδειξε τη δέσμευσή της για την εφαρμογή της Σύμβασης 
της Στοκχόλμης, σύμφωνα με την οποία ο μόνος τρόπος 
για την αντιμετώπιση των POP  είναι η εξάλειψή τους.

στην ολομέλεια

Ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια

Με ευρύτατη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές ενέκριναν 
έκθεση που αναδεικνύει την περιβαλλοντική και οικο-
νομική δυναμική των υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ. Σήμε-
ρα, το 70% των αναγκών της ΕΕ σε θαλασσινά και ψά-
ρια καλύπτεται από εισαγωγές, γεγονός που προκαλεί 
εμπορικό έλλειμμα ύψους 21 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. 
Στις ευρωπαϊκές υδατοκαλλιέργειες αντιστοιχεί σήμερα 
μόλις το 1,15% της παγκόσμιας παραγωγής. Οι δυνατό-
τητες ανάπτυξης του κλάδου παραμένουν ανεκμετάλ-
λευτες, όμως αυτή η ανάπτυξη απαιτεί ένα ξεκάθαρο 
ρυθμιστικό πλαίσιο και οικονομική προβλεψιμότητα. 
«Τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια πρέπει να λαμ-
βάνουν υπόψη τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη αυ-
τού του τομέα στην ΕΕ, τα οποία είναι σημαντικά, ενώ 
πρέπει να δώσουμε στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας 
τον χώρο που του αξίζει μέσω κατάλληλου χωροταξι-
κού σχεδιασμού», σχολίασε η εισηγήτρια Clara Aguilera 
(Σοσιαλιστές, Ισπανία). Οι υδατοκαλλιέργειες μπορούν 
να στηρίξουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο», σημειώνει το ΕΚ, που υπογραμμίζει επίσης τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και τις δυνατότητες των 
υδατοκαλλιεργειών να δημιουργήσουν νέα περιφερεια-
κά οικοσυστήματα.

στις επιτροπές

Μαζική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ζητούν οι ευρω-
βουλευτές
Το αποτέλεσμα των εικονικών δημοψηφισμάτων σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας για την προσάρτησή τους 
στη Ρωσία είναι άκυρο, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές και καλούν την ΕΕ να θεσπίσει νέες αυστηρές κυρώσεις σε βά-
ρος της Μόσχας. Επίσης, ζητούν από τα κράτη μέλη και από τρίτες χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία να προχωρή-
σουν σε μαζική αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας. Στο ψήφισμά της η ολομέλεια χαρακτηρίζει ανεύθυνες και επι-
κίνδυνες τις απειλές του Κρεμλίνου για χρήση πυρηνικών όπλων και υπογραμμίζει ότι αυτές δεν θα αποτρέψουν την 
ΕΕ από την παροχή επιπλέον βοήθειας στην αμυνόμενη Ουκρανία. Αναφερόμενοι, τέλος, στις εκρήξεις στους αγω-
γούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream Ι και ΙΙ σχολιάζουν πως εντείνονται οι εικασίες ότι ήταν αποτέλεσμα 
συντονισμένης και εσκεμμένης ενέργειας από κρατικό φορέα. Οι εκρήξεις, σημειώνουν, δείχνουν πόσο επικίνδυνη 
ήταν η πολιτική της αυξανόμενης εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και ότι η εργαλειοποίηση της ενέργει-
ας έχει περάσει σε νέα επίπεδα.
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