
Νέος μηχανισμός για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγω-
νισμού

Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) ενέκρινε την περα-
σμένη εβδομάδα την ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού για 
την προστασία των οικονομικών και εμπορικών συμφε-
ρόντων της ΕΕ και των κρατών μελών. Ο νέος μηχανισμός 
θα επιτρέπει την ενεργοποίηση αντιποίνων από την ΕΕ 
στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος δέχεται εκβιασμό 
από τρίτη χώρα. Στα αντίμετρα που θα μπορεί να ενεργο-
ποιήσει η ΕΕ είναι δυνατό να συμπεριληφθεί η αναστολή 
δασμολογικών ρυθμίσεων ή συγκεκριμένες υποχρεώ-
σεις που έχει αναλάβει η ΕΕ έναντι της τρίτης χώρας. «Η 
σημερινή ψηφοφορία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο 
να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις στην Ευρώπη δεν θα 
επηρεάζονται από τρίτες χώρες που προσπαθούν να μας 
επιβάλουν τη θέλησή τους», υπογράμμισε ο πρόεδρος 
της επιτροπής Εμπορίου και εισηγητής Bernd Lange (Σοσι-
αλιστές, Γερμανία).

Κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική βία

Η άσκηση σεξουαλικής βίας από πρόσωπα που βρίσκο-
νται σε θέσεις εξουσίας ή υπηρετούν σε σώματα ασφα-
λείας εξετάστηκε σε συνεδρίαση της επιτροπής Δικαιω-
μάτων των Γυναικών (FEMM) την περασμένη εβδομάδα. 
Κατά τη δημόσια συνεδρίαση τα μέλη της επιτροπής 
συζήτησαν με τον συνιδρυτή και διευθυντή της οργά-
νωσης Ανθρώπινα Δικαιώματα Χωρίς Σύνορα Willy 
Fautré, σύμφωνα με τον οποίο συχνά έρχονται στην 
επιφάνεια περιστατικά σεξουαλικής βίας στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες. Οι ευρωβουλευτές άκουσαν και αντάλ-
λαξαν απόψεις επίσης με τη δρ Branka Anti-Stauber η 
οποία συνεργάζεται με οργανισμούς που υποστηρίζουν 
θύματα σεξουαλικής βίας στη Βοσνία και την ακτιβί-
στρια Katarzyna Kozlowska, η οποία έχει ιδρύσει και 
είναι πρόεδρος του ιδρύματος #SayStop.
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Highlight

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις για τις επιπτώσεις της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία στην οικονομία, την κοινωνία και τις μεταναστευτικές ροές καθώς και την  καταστροφή της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς. Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

   
Για τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Συζήτηση με την Επιτροπή και την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου ενόψει της 
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 20-21 Οκτωβρίου. Στη Σύνοδο αναμένεται να κυριαρχήσουν οι τελευταίες εξελίξεις στον πό-
λεμο στην Ουκρανία, τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και η συνεχιζόμενη υποστήριξη της 
ΕΕ στην Ουκρανία. Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Στον απόηχο των ζημιών στους αγωγούς Nordstream θα πραγματοποιηθεί ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ των ευρωβουλευτών και της Επιτροπής για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ. Τρίτη 18 
Οκτωβρίου

Για την κλιματική αλλαγή και την COP27: Ενόψει της διάσκεψης COP27 στις 6-18 Νοεμβρίου στην Αίγυπτο, η ολομέλεια 
αναμένεται να καλέσει όλες τις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2030. Ανα-
μένεται επίσης να απαιτήσει την επίτευξη του στόχου των 100 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση έργων σχετικά με το κλίμα. 
Τρίτη 18  και Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 

Για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να απαιτήσει την εγκατάσταση σταθμών 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά 60 χλμ και να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. 
Δευτέρα 17 και Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Για τον Προϋπολογισμό 2023. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να προβλέπει τη διάθεση 
επιπλέον κονδυλίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, καθώς και για 
την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης αλλά και της ανάκαμψης των οικονομιών μετά την πανδημία. Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Οκτω-
βρίου

Για τη διεύρυνση του χώρου  Σένγκεν. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφίσουν για διεύρυνση του χώρου Σένγκεν με έντα-
ξη σε αυτή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Θα συζητηθεί επίσης το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής μετά από απόφαση 
του Δικαστηρίου της ΕΕ για την ισχύ κανόνων συνοριακών ελέγχων. Τρίτη 18 Οκτωβρίου

Για την επισιτιστική ασφάλεια. Σε συζήτηση με την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή θα εξεταστεί  ο αντί-
κτυπος στην ασφάλεια τροφίμων διεθνώς από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με στοιχεία υπηρεσιών του ΟΗΕ ο 
αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό τους με 
τρόφιμα αυξήθηκε κατά 200 εκατ. σε σύγκριση με την περίοδο πριν την εκδήλωση της πανδημίας.

Για τα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να χαιρετίσουν την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην ΕΕ, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Αναμένεται, επίσης, να εγκρί-
νουν την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κόσοβο. Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Ενημέρωση των δημοσιογράφων: Η  υπηρεσία  Τύπου  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους  δημοσιογράφους  
για τις εργασίες της ολομέλειας τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι του Τύπου έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Οι πολιτικές ομάδες θα ενημερώσουν 
τους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης (αίθουσα Τύπου Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live 
streaming) 

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Επί τάπητος οι πρακτικές επηρεασμού από την Gazprom

Οι ενέργειες της ρωσικής εταιρείας Gazprom και οι προ-
σπάθειες προσέγγισης πολιτικών στελεχών στη Γερμα-
νία βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης της επιτροπής 
για τις εξωτερικές παρεμβάσεις (ING2) με τον δημοσιο-
γράφο και αρχισυντάκτη του δικτύου Correctiv Justus 
von Daniels. Σχετική έκθεση από την πρώτη επιτροπή για 
τις εξωτερικές παρεμβάσεις είχε αναφερθεί στον προσε-
ταιρισμό πολιτικών προσώπων με επιρροή σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Σαουδική 
Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου. Η συγκεκριμένη έκ-
θεση αναφερόταν και στις δραστηριότητες της Gazprom 
στη Γερμανία.

Η Tsikhanouskaya στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
μια ελεύθερη και δημοκρατική Λευκορωσία

Τα μέλη της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
(AFET) και την πρόεδρο του ΕΚ ενημέρωσε η επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, Sviatlana 
Tsikhanouskaya, σχετικά με τη στάση της χώρας της 
στο θέμα της Ουκρανίας αλλά και για την πολιτική κα-
τάσταση που επικρατεί σήμερα στη Λευκορωσία υπό 
το αυταρχικό καθεστώς του Aliaksandr Lukashenka. 
Η Tsikhanouskaya ζει σήμερα αυτοεξόριστη στη Λιθου-
ανία και είχε λάβει το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2020, μαζί 
με άλλους ηγέτες της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της 
Λευκορωσίας. Το 2021 είχε απευθυνθεί στους ευρω-
βουλευτές καλώντας την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 
την απολυταρχία με πιο δραστικά μέσα.

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο ΕΕ είναι δι-

αρκής, με κύριο χρηματοδοτικό μέσο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+). Στον αγώνα αυτό, το Ευρωπα-

ϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Χάρη στο Κοινοβούλιο, κατά την περίοδο 2014-2020, το 20% 

του μεριδίου του κάθε κράτους μέλους από το ΕΚΤ δαπανήθηκε σε δράσεις υπέρ της κοινωνικής ένταξης. 

Επιπλέον, για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν δέσμευ-

ση υψηλότερης χρηματοδότησης για επισιτιστική και υλική βοήθεια. Στη διάρκεια της πανδημίας το Κοινο-

βούλιο επέστησε επανειλημμένα  την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινω-

νικές ομάδες ενώ ζήτησε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα σε επαρκή 

στέγαση αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην ευρωπαϊκή και την 

εθνική νομοθεσία.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υποστήριξη του Γραφείου σε υπηρεσίες επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπη-
ρεσιών υποστήριξης για την διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρω-
σης του Γραφείου του στην Ελλάδα. Οι εν λόγω δραστηριότητες δύναται να πραγματοποιηθούν στην Αθήνα καθώς 
και στις διάφορες περιφέρειες έχοντας ως στόχο την επίτευξη αποκεντρωμένης επικοινωνίας. Οι εν λόγω υπηρεσί-
ες μπορούν επίσης να απαιτηθούν για διακρατικές δραστηριότητες με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η αρχική διάρκεια 
της σύμβασης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως με μέγιστη διάρκεια 4 έτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλουν προσφορά έως τις 17 Νοεμβρίου 2022 στις 15.00 (ώρα Βρυξελλών, 16:00 ώρα Ελλάδας). Ως πι-
θανός χρόνος ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται ο Ιανουάριος του 2023. Περισσότερες πληροφορίες για την προκή-
ρυξη και πρόσβαση στα έγγραφα διατίθενται σε αυτή την ιστοσελίδα. 

Metsola: Ο κατευνασμός ποτέ δεν φέρνει αποτέλεσμα

Η πρόσφατη κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας 
στην Ουκρανία δεν φοβίζει την Ευρώπη, επισήμανε η 
πρόεδρος Roberta Metsola σε ομιλία της στη διάσκεψη 
των Πρεσβευτών της ΕΕ. Η ρωσική εισβολή, πρόσθεσε, 
δεν αφορά μόνο σε εδάφη αλλά σε δύο διαφορετικούς 
τρόπους ζωής.  «Η απάντησή μου, η στάση μας είναι η 
εμφατική υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» 
τόνισε και υπογράμμισε ότι με τους νέους βομβαρδι-
σμούς του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων η Μό-
σχα ελπίζει ότι η Ευρώπη θα υποχωρήσει. «Αυτή η κλι-
μάκωση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προθυμία μας 
να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε περισσότερο» πρό-
σθεσε και υπογράμμισε ότι είναι περήφανη που το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην πρώτη γραμμή παρο-
χής συνδρομής στην Ουκρανία. «Μόνο αν η Ουκρανία 
είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της, θα είμα-
στε σε θέση να πιέσουμε για ειρήνη - μια πραγματική 
ειρήνη, όχι μια ειρήνη που επιβάλλεται με εκβιασμούς. 
Στην Ευρώπη έχουμε μάθει και κατανοήσει εδώ και και-
ρό ότι ο κατευνασμός δεν λειτούργησε, δεν λειτουργεί 
και δεν θα λειτουργήσει ποτέ» πρόσθεσε η Metsola.

Aκύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 ζη-
τούν οι ευρωβουλευτές

Σχέδιο συστάσεων προς την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής δι-
πλωματίας Josep Borrell σχετικά με την κατάσταση 
στη Λιβύη ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία η επιτρο-
πή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET). Οι ευρωβουλευτές 
της επιτροπής καλούν την ΕΕ να στηρίξει τις προσπά-
θειες συνταγματικής μεταρρύθμισης στη Λιβύη. Ζη-
τούν επίσης από τις αρχές της χώρας να ακυρώσουν το 
μνημόνιο του 2019 με την Τουρκία για την οριοθέτη-
ση θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο και ζητούν την 
απομάκρυνση όλων των μισθοφόρων, συμπεριλαμβα-
νομένης της ρωσικής ομάδας Wagner. Οι ευρωβουλευ-
τές καλούν όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς παράγο-
ντες όπως είναι η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και την Τουρκία, να μην παρεμβαίνουν στη βορειοαφρι-
κανική χώρα και να μην τροφοδοτούν εντάσεις. «Μια ει-
ρηνική και δημοκρατική Λιβύη θα μπορούσε να αποτε-
λέσει σημαντικό εταίρο για την ΕΕ, αλλά η ειρήνη και η 
δημοκρατία δεν θα διαρκέσουν εάν δεν διασφαλιστεί 
ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η λογοδοσία για 
όσους έχουν διαπράξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων», τόνισε ο εισηγητής Giuliano Pisapia (Σο-
σιαλιστές, Ιταλία).
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στην ολομέλεια

μην χάσετε

Για το  Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. Η Διάσκεψη των Προέδρων θα επιλέξει τον νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2022. Υποψήφι-
οι είναι ο λαός της Ουκρανίας, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρό του, τους εκλεγμένους ηγέτες του και την κοινωνία των 
πολιτών, ο ιδρυτής του WikiLeaks Julian Assange και η Επιτροπή Αλήθειας της Κολομβίας. Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

   
Για τη δημοσιογραφία. Σε επίσημη τελετή που θα ανοίξει με ομιλία της προέδρου Roberta Metsola  θα απονεμηθεί το Βρα-
βείο Daphne Caruana Galizia Prize για τη Δημοσιογραφία. Το βραβείο αναδεικνύει τη δημοσιογραφία που προωθεί και 
υπερασπίζεται τις αξίες της ΕΕ. Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Αυτοί είναι οι τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022
Ο Julian Assange, ένας από τους ιδρυτές του ιστότοπου Wikileaks, ο γενναίος λαός της Ουκρανίας εκπροσωπού-
μενος από τον πρόεδρό του, τους εκλεγμένους του ηγέτες και την κοινωνία των πολιτών και η Επιτροπή Αλήθειας 
της Κολομβίας είναι οι φιναλίστ του Βραβείου Ζαχάρωφ 2022. Την επιλογή των τριών φιναλίστ οριστικοποίησαν οι 
επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και Ανάπτυξης (DEVE), ενώ ο νικητής θα επιλεγεί από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων στις 19 Οκτωβρίου. Η τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ, το οποίο τιμά πρόσωπα και οργανι-
σμούς που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, θα πραγματοποιηθεί στις 14 
Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.
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