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Highlights

Διαπραγματεύσεις για το «Fit for 55».  Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε 
συμφωνία για τον μετασχηματισμό του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων της ΕΕ και για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fit for 55» για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ το 2050.  Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 

 
Στην Ταϊβάν για τις εμπορικές σχέσεις. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) θα μεταβεί στην Ταϊπέι 
όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου  και της κοινωνίας των πολιτών. Στις συναντήσεις 
θα συζητηθούν θέματα διμερών  εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων. Δευτέρα 19 έως Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

Στη Σουηδία για θέματα απασχόλησης. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Απασχόλησης (EMPL) θα συναντηθεί στη Στοκχόλμη 
με μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικούς εταίρους. Κυριακή 18 
έως Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

 
Στην Ιρλανδία για τις εμπορικές σχέσεις με τη Βρετανία. Ευρωβουλευτές της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) θα 
επισκεφθούν την Ιρλανδία και θα αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο 
Βασίλειο.  Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Δευτέρα 
19 έως Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η Διεθνής Ημέρα Μετανάστευσης θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2000 προκειμένου αφενός να κα-

ταδείξει θέματα όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και αφετέρου να υπο-

γραμμίσει τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Υπολογίζεται οτι το 2020, 281 εκατ. άνθρω-

ποι ζούσαν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους σε σύγκριση με 221 εκατ. το 2010 και σχεδόν τα δύο τρίτα 

αυτών διαμένουν σε μία χώρα της Ευρώπης.  Με σειρά παρεμβάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται 

υπέρμαχος για  μια ανθρώπινη, αλληλέγγυα και ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης. Στα τελευταία 

χρόνια, όταν είχε σημειωθεί ένταση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη από τη Μ. Ανατολή και 

την Αφρική, το ΕΚ υπογράμμιζε τον ρόλο που παίζει η μετανάστευση στην κοινωνική και οικονομική ανά-

πτυξη και είχε καλέσει τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση ως ένα κανονικό ανθρώπινο 

φαινόμενο και να λάβουν μέτρα για την ανάπτυξη νόμιμων διαύλων οικονομικής μετανάστευσης.

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ σε επτά χώρες για αποζη-
μιώσεις από φυσικές καταστροφές 

Την εκταμίευση ποσού που αγγίζει τα 720 εκατ. ευρώ 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποκατά-
σταση των ζημιών που προκάλεσαν πλημμύρες, σεισμοί 
και ηφαιστειακές εκρήξεις σε επτά ευρωπαϊκές χώρες 
το 2021. Αναλυτικά, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα δι-
ανείμει ποσό ύψους 718,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο 1,4 
εκατ. ευρώ θα δοθεί στην Ελλάδα για τις ζημιές από 
τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 27 Σε-
πτεμβρίου 2021 στην Κρήτη. Στους δικαιούχους κονδυ-
λίων περιλαμβάνονται επίσης η Ισπανία, η Γερμανία, το 
Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. 
«Η καταπολέμηση των αιτίων της κλιματικής αλλαγής 
θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ», 
υπογράμμισε η εισηγήτρια Henrike Hahn (Πράσινοι, Γερ-
μανία).

Απονομή των βραβείων Ευρωπαίου Πολίτη 2021 και 2022 

Οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδα και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ) θα λάβουν το 
Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για το 2022 και το 2021 αντίστοιχα, σε τελετή που οργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου.  Μετά την απονομή θα ακολουθήσει  συζήτηση με εκ-
προσώπους των δύο οργανώσεων καθώς και εκπροσώπους παλαιότερων νικητών με θέμα: «Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη – προασπίζοντας τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», την οποία θα συντονίσει ο επικεφαλής του Γραφείου, 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν μαθητές και καθηγητές σχολείων που συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», εκπρόσωποι ΜΚΟ, καθώς 
και πολίτες. Θα ακολουθήσει η τελετή αναγόρευσης έξι σχολείων από την περιφέρεια Αττικής που διακρίθηκαν για 
τις δράσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» κατά τη σχολι-
κή χρονιά 2021-2022. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι ευρωβουλευτές Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ (ΕΛΚ, Ελλάδα) 
και Κώστας Αρβανίτης (Η Αριστερά, Ελλάδα), ενώ θα προβληθεί και βίντεο με χαιρετισμό από την πρόεδρο Roberta 
Metsola και τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Παπαδημούλη (Η Αριστερά, Ελλάδα) 

Επιταχύνεται η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην Ευρώπη

Σε εννέα μήνες, από δώδεκα που περιλάμβανε η αρχι-
κή πρόβλεψη στην πρόταση της Επιτροπής, μειώνεται η 
μέγιστη περίοδος για την έγκριση νέων εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Προϋπόθεση απο-
τελεί οι εν λόγω εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε περιο-
χές επιτάχυνσης για ΑΠΕ. Η συντόμευση περιλαμβάνεται 
στις τροπολογίες που ενεκρινε η ολομέλεια ώστε να επι-
ταχυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ στην Ευρώπη. 
Στις περιοχές επιτάχυνσης για ΑΠΕ δεν περιλαμβάνονται 
οι περιοχές Natura 2000, φυσικά πάρκα και βιότοποι, κα-
θώς και προσδιορισμένες μεταναστευτικές οδοί για 
τα πτηνά και τα θαλάσσια θηλαστικά. Στην πρόταση 
που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές περιλαμβάνεται επί-
σης η υποχρέωση των κρατών μελών να εγκρίνουν σε 
τρεις μήνες τις άδειες για την εγκατάσταση ηλιακών πά-
νελ στα κτίρια, ενώ αν πρόκειται για υποδομές ισχύος 
κάτω των 50 kW θα αρκεί μια απλή διαδικασία κοινοποί-
ησης. Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ εξαιρείται από την 
υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. «Βάλαμε τα θεμέλια για μια μόνιμη επιτά-
χυνση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών, ώστε να 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ΑΠΕ ταχύτερα και έτσι 
να ενισχύσουμε την πράσινη μετάβαση», τόνισε ο ειση-
γητής Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία).
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Η ώρα της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2022 στον ουκρα-
νικό λαό
«Ο λαός της Ουκρανίας δεν πολεμά μόνο για την ανεξαρτησία του αλλά και για τις αξίες του. Τις αξίες που χαρακτη-
ρίζουν τη ζωή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οποίες για καιρό είχαμε την πολυτέλεια να θεωρούμε δεδομένες 
κάθε μέρα», υπογράμμισε η πρόεδρος Roberta Metsola κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2022 
στον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, τους αιρετούς ηγέτες και την κοινωνία των πο-
λιτών του. «Δεν γίνεται να περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος, για να φέρουμε ενώπιων της δικαιοσύνης όλους αυ-
τούς που εξαπέλυσαν την επίθεση και για να αποτρέψουμε μια πιθανή νέα επίθεση», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος 
Volodymyr Zelenskyy στην παρέμβασή του, κατά την οποία ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον ουκρανικό 
λαό και για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου. Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της 
Σκέψης θεσπίστηκε το 1988 και απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πήρε το όνομά του από τον 
Σοβιετικό φυσικό επιστήμονα και αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάρωφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 
ευρώ.
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Επείγουσα αναθεώρηση του προϋπολογισμού για την 
αντιμετώπιση των κρίσεων

Υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 τάσσεται το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του. Οι ευρωβουλευτές 
υπογραμμίζουν ότι η προσαρμογή είναι αναγκαία λόγω 
των κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα κενά χρηματοδότησης. Προ-
σθέτουν, επίσης, ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να κα-
ταστεί συνολικά περισσότερο ευέλικτος. Αν και έχουν 
περάσει μόλις δύο χρόνια από την έγκρισή του, ο προ-
ϋπολογισμός της ΕΕ έχει φτάσει στα όριά του εξαιτίας 
των απρόβλεπτων γεγονότων που συνέβησαν το 2022, 
όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στο ψήφισμα τονίζε-
ται ότι η αναθεώρηση πρέπει να εξασφαλίσει έναν ισχυ-
ρότερο και πιο ευέλικτο προϋπολογισμό της ΕΕ που θα 
πληροί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και δημο-
κρατικής λογοδοσίας». «Πιστεύουμε ότι ο μακροπρό-
θεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ δεν έχει σχεδιαστεί για 
να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, ιδίως τις πολυάριθ-
μες, απρόβλεπτες κρίσεις που αντιμετωπίζει εδώ και 
λίγο καιρό η ΕΕ», σχολίασε ο συνεισηγητής Jan Olbrycht 
(ΕΛΚ, Πολωνία) «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περί-
οδο 2021-2027 βρίσκεται υπό ακραία πίεση λόγω των 
πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Καλού-
με την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό και να θεσπίσει ένα πρόσθετο μόνιμο 
μέσο». επισήμανε η συνεισηγήτρια Margarida Marques 
(Σοσιαλιστές, Πορτογαλία).

Roberta Metsola: Η ευρωπαϊκή δημοκρατία δέχεται επίθεση
«Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία. Σε καμία περίπτωση. Οι υπεύθυνοι θα βρουν αυτό το Κοινοβούλιο στο πλευρό του νό-
μου. Είμαι περήφανη για τον ρόλο και τη βοήθειά μας σε αυτή την έρευνα», τόνισε η πρόεδρος Roberta Metsola 
αναφερόμενη στις εν εξελίξει έρευνες των βελγικών αρχών για υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται και η 
ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή (Μη εγγεγραμμένοι, Ελλάδα). «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται επίθεση. Η ευρωπαϊκή 
δημοκρατία δέχεται επίθεση. Ο ανοιχτός, ελεύθερος, δημοκρατικός χαρακτήρας των κοινωνιών μας δέχεται επί-
θεση», υπογράμμισε για να προσθέσει, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές ότι η υπόθεση συνιστά «μια δοκιμασία 
των αξιών μας και των συστημάτων μας και, συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι θα ανταποκριθού-
με σε αυτή τη δοκιμασία». «Δεν θα σκουπίσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Θα ξεκινήσουμε εσωτερική έρευνα για να 
εξετάσουμε όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με το Κοινοβούλιο», σχολίασε για να επισημάνει ότι «δεν θα συνεχίσουμε 
να δουλεύουμε σαν να μη συνέβη τίποτα. Θα δρομολογήσουμε μεταρρυθμιστική διαδικασία για να δούμε ποιος έχει 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας».

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Υπέρ ειρηνευτικής πρωτοβου-
λίας για λύση δύο κρατών 

Τον άμεσο τερματισμό των εποικισμών από το Ισρα-
ήλ και την ανάληψη πρωτοβουλιών από την ΕΕ για μια 
λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη 
υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Σε ψήφισμά του το ΕΚ 
ζητά να τερματίσει η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρου-
ση και η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και να επανεκ-
κινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι ευρωβουλευ-
τές επαναλαμβάνουν ότι υποστηρίζουν μία λύση δύο 
κρατών που θα βασίζεται στα σύνορα του 1967 και με 
την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα. Τονίζουν επίσης 
ότι οι αποφάσεις για τη δημιουργία νέων οικισμών από 
την πλευρά του Ισραήλ υπονομεύουν τις προοπτικές για 
μια βιώσιμη λύση. Ταυτόχρονα, καταδικάζουν απερί-
φραστα τη συνεχιζόμενη τρομοκρατία κατά του Ισραήλ 
και αναγνωρίζουν πλήρως τις ανησυχίες της χώρας και 
του δικαιώματός της να προσταεύει τους αμάχους. Όλες 
οι πράξεις βίας, πρέπει να τερματιστούν αμέσως, τονί-
ζουν οι ευρωβουλευτές στο ψήφισμά τους, με το οποίο 
ζητούν τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών 
εκλογών στην Παλαιστίνη. 

Το Holodomor στην Ουκρανία ήταν γενοκτονία

Ο λιμός -γνωστός ως Holodomor- που επιβλήθηκε στην 
Ουκρανία την περίοδο 1932-1933 ως αποτέλεσμα απο-
φάσεων του σοβιετικού καθεστώτος αποτελεί γενο-
κτονία, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Σε ψήφισμα που 
ενέκριναν με αφορμή τα 90 χρόνια από την έναρξη 
του λιμού, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η ωραιο-
ποίηση και η εξύμνηση του ολοκληρωτικού σοβιετικού 
καθεστώτος και η αναβίωση της λατρείας στο πρόσω-
πο του Ιωσήφ Στάλιν οδήγησαν τη Ρωσία να είναι σή-
μερα κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας. Οι ευρωβου-
λευτές καταγγέλλουν επίσης τα φρικτά εγκλήματα που 
πραγματοποιούνται για άλλη μια φορά εναντίον του ου-
κρανικού λαού από τη Ρωσία, όπως η στοχευμένη κα-
ταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ευρωβουλευτές κα-
λούν την ΕΕ και τρίτες χώρες σε ενέργειες ευαισθητο-
ποίησης για το Holodomor και για άλλα εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν από το σοβιετικό ολοκληρωτικό καθε-
στώς. Το ΕΚ καλεί επίσης τη Ρωσία, ως κύριο διάδοχο 
της Σοβιετικής Ένωσης, να ζητήσει συγγνώμη για τα 
συγκεκριμένα εγκλήματα. Σε ανάρτησή του στο Twit-
ter ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy συ-
νεχάρτη το ΕΚ για την απόφασή του να αναγνωρίσει το 
Holodomor ως πράξη γενοκτονίας κατά του ουκρανικού 
λαού. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την απόφα-
ση και την ελπίδα ότι το Holodomor θα αναγνωριστεί 
ως γενοκτονία από όλες τις πολιτισμένες χώρες.

Δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων - Τι εί-
παν οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων

Τη βαθιά της ανησυχία για τις πρόσφατες αποκαλύψεις 
εξέφρασε η Διάσκεψη των Προέδρων, ενώ η ολομέλεια 
αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να κάνει δεκτή 
την πρόταση της Διάσκεψης και να τερματίσει τη θη-
τεία της αντιπροέδρου Εύας Καϊλή στο προεδρείο. Στις 
παρεμβάσεις τους οι επικεφαλής των πολιτικών ομά-
δων σχολίασαν τις έρευνες και καταδίκασαν ομόφω-
να φαινόμενα διαφθοράς. Υπογράμμισαν την ανάγκη 
ενότητας και μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ άλλων διατυ-
πώθηκαν προτάσεις για τη δημιουργία ενός διοργανι-
κού φορέα δεοντολογίας και για τη σύσταση εξεταστι-
κής επιτροπής, ενώ τονίστηκε ότι απαιτείται ανάλυση 
με κριτικό πνεύμα.

Πλήρη εσωτερική έρευνα ζητούν οι ευρωβου-
λευτές - Σαφές μήνυμα υπέρ της διαφάνειας

Η διαφθορά καταστρέφει τους θεσμούς, τόνισαν οι ευ-
ρωβουλευτες στη διάρκεια συζήτησης για διαφθορά 
από το Κατάρ. Ζήτησαν τη διεξαγωγή πλήρους εσω-
τερικής έρευνας και λήψη πρόσθετων μέτρων για την 
πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, ενώ 
υπογράμμισαν ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ανο-
χή στη διαφθορά. Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσε-
ων Ylva Johansson δήλωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει 
το ερχόμενο έτος νέα νομοθεσία που θα ποινικοποιεί 
όλες τις μορφές διαφθοράς στα κράτη μέλη, συμπε-
ριλαμβανομένων της αθέμιτης άσκησης επιρροής, του 
παράνομου πλουτισμού, της υπεξαίρεσης και της κατά-
χρησης εξουσίας. Παράλληλα, η ολομέλεια αποφάσισε 
να επιστρέψει την έκθεση για την απαλλαγή των κατό-
χων των διαβατηρίων του Κατάρ και του Κουβέιτ από 
την υποχρέωση έκδοσης βίζα για την είσοδό τους στην 
ΕΕ στην αρμόδια επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δι-
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Επιπλέ-
ον, με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την 
αποστροφή τους για τις καταγγελλόμενες πράξεις κατά 

νυν και πρώην ευρωβουλευτών και εργαζομένων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως άμεσο μέτρο αναστέλ-
λονται όλες οι εργασίες σχετικά με τους νομοθετι-
κούς φακέλους που αφορούν το Κατάρ, ιδίως όσον 
αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
και τη συμφωνία ΕΕ - Κατάρ για τις αερομεταφορές. Η 
ολομέλεια δεσμεύεται επίσης να διασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα πρόσθετα εισοδήματα των ευρωβου-
λευτών, ενώ θα απαγορευτεί οποιαδήποτε εξωτερική 
χρηματοδότηση του προσωπικού των ευρωβουλευ-
τών και των πολιτικών ομάδων του ΕΚ.

Ανάγκη σταθεροποίησης των Δυτικών Βαλκανίων 
βλέπει ο Σλοβένος πρωθυπουργός 

Την ισχύ της ευρωπαϊκής ενότητας, συνεργασίας και 
αλληλεγγύης ενώπιον προκλήσεων όπως η ρωσική 
επιθετικότητα στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο πρω-
θυπουργός της Σλοβενίας Robert Golob στην ομιλία 
του στην ολομέλεια και στο πλαίσιο της σειράς «Αυτή 
είναι η Ευρώπη». Ο Golob τόνισε ότι μείζον θέμα απο-
τελεί η αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και της πα-
ραπληροφόρησης. Αναφερόμενος στη διεύρυνση της 
ΕΕ έδωσε έμφαση στη σταθεροποίηση των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανιών που βρίσκονται υπό την πίε-
ση της προπαγάνδας και της εξωτερικής επιρροής μετά 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Golob υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί το καθεστώς της 
υπό ένταξη χώρας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Η χώρα 
έλαβε το καθεστώς την περασμένη Πέμπτη, εξέλιξη που 
χαιρέτισε η πρόεδρος Roberta Metsola σχολιάζοντας 
ότι πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς μια ισχυρότε-
ρη Ευρώπη. Από την πλευρά τους ο πρόεδρος της αντι-
προσωπείας του ΕΚ για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το 
Κόσοβο Romeo Franz (Πράσινοι, Γερμανία) και ο μόνι-
μος εισηγητής για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη Paulo Rangel 
(ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσαν ότι η εξέλιξη αυτή αποτε-
λεί ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το 
μέλλον της χώρας βρίσκεται εντός της ΕΕ.

Διακήρυξη για μία ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους 
ψηφιακή τεχνολογία

Η τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί και να ωφελεί 
όλους τους ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ και να τους 
δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις προσδοκίες 
τους, με πλήρη ασφάλεια και σεβασμό των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων τους, τονίζεται στην κοινή διακήρυξη 
για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές για την ψηφι-
ακή δεκαετία, την οποία συνυπέγραψαν η πρόεδρος 
Roberta Metsola, η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula 
von der Leyen και ο Τσέχος πρωθυπουργός Petr Fiala 
εκ μέρους της τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ. Η διακήρυξη καταγράφει τη δέσμευση για την παρο-
χή πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υψηλής ποιότητας 
υποδομής σε όλους τους κατοίκους της ΕΕ. Επιπλέον 
υπογραμμίζεται η προστασία και προώθηση ενός ουδέ-
τερου και ανοικτού διαδικτύου στο οποίο το περιεχό-
μενο, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές δεν περιορίζονται 
και δεν υποβαθμίζονται αδικαιολόγητα. Η διακήρυξη 
θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο της ψηφιακής μετά-
βασης και διασφαλίζει ότι οι αξίες μας θα εφαρμόζο-
νται και στον ψηφιακό χώρο, τόνισε η Roberta Metsola. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πραγματοποιήσει πολ-
λές παρεμβάσεις υπέρ της καθιέρωσης ηθικών αρχών 
που θα λαμβάνονται υπόψιν στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της ΕΕ και σε κεφαλαιώδους σημασία ζητήματα 
όπως η προστασία δεδομένων, η ισότητα των φύλων, 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση και η συμπερίληψη.

Χωρίς βίζα στην EE οι κάτοχοι διαβατηρίων Κοσό-
βου  

Με προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καταργείται η 
υποχρέωση έκδοσης βίζα για τους κατόχους διαβατη-
ρίων Κοσόβου που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ. 
Η συμφωνία αφορά σε ταξίδια διάρκειας έως 90 ημε-
ρών συνολικά και σε διάστημα 180 ημερών. Η απαλλα-
γή της έκδοσης θεώρησης θα τεθεί σε ισχύ με την εφαρ-
μογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και 
Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και, το αργότερο, έως 
το 2024. Μετά τη συμφωνία, όλη η περιοχή των Δυτι-
κών Βαλκανίων θα έχει το ίδιο καθεστώς για την είσοδο 
στον χώρο Σένγκεν. «Επιτέλους οι άνθρωποι του Κοσό-
βου θα μπορούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ για αναψυχή, 
για να δουν την οικογένειά τους ή για δουλειές, χωρίς να 
χρειάζονται θεωρήσεις. Είναι μια πολύ σημαντική στιγ-
μή για το ευρωπαϊκό μέλλον του Κοσόβου», τόνισε ο 
εισηγητής Thin Reuten (Σοσιαλιστές, Ολλανδία). Σε μία 
παράλληλη εξέλιξη, το Κόσοβο υπέβαλε αίτημα ένταξης 
στην ΕΕ.  Η αίτηση αντανακλά τον σταθερά φιλοευ-
ρωπαϊκό προσανατολισμό των Κοσοβάρων και απο-
τελεί επίσης σαφή στρατηγική επιλογή σε αυτούς τους 
καιρούς πρωτοφανών γεωπολιτικών προκλήσεων, τό-
νισαν ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΕΚ για τη 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο Romeo Franz (Πρά-
σινοι, Γερμανία) και η μόνιμη εισηγήτρια για το Κόσοβο 
Viola von Cramon-Taubadel (Πράσινοι, Γερμανία). Πρό-
σθεσαν ωστόσο ότι το Κόσοβο θα πρέπει να προχωρή-
σει σε συγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης 
της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Σερβία.

Metsola σε Σύνοδο Κορυφής: Οι δημοκρατικές αξίες 
στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα

Στην ομιλία της στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola έδωσε έμφαση 
στην πορεία της ΕΕ προς τα εμπρός αναφορικά με την 
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, την καταπολέμηση 
του πληθωρισμού και τη βοήθεια προς την Ουκρανία. 
Υπογράμμισε ότι η απόφαση του Συμβουλίου να καθυ-
στερήσει την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας 
στον χώρο Σένγκεν προκάλεσε απογοήτευση σε εκα-
τομμύρια Ευρωπαίους. Αναφορικά με την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επι-
μείνει για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σε παγκόσμιο επίπεδο εμμένοντας στις δημοκρατικές 
της αξίες και ακολουθώντας την ατζέντα της για το κλί-
μα. Πρόσθεσε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι δημόσι-
ες επενδύσεις στην Ευρώπη και να προχωρήσει ο με-
τασχηματισμός της αγοράς ενέργειας με τη δημιουργία 
ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου για το μέλλον. Σχε-
τικά με τον πληθωρισμό η Metsola υπογράμμισε ότι δεν 
πρέπει να υιοθετηθούν δημοσιονομικές πολιτικές που 
ενισχύουν τον πληθωρισμό και πλήττουν τους οικονο-
μικά ασθενέστερους, ενώ όσον αφορά στην Ουκρανία 
υπογράμμισε ότι η Ρωσία προσβλέπει στην κόπωση της 
Ευρώπης, η οποία το 2023 η Ευρώπη πρέπει να δείξει 
την ισχυρή της στήριξη προς την Ουκρανία.

Προσωρινή συμφωνία Κοινοβουλίου - Συμβουλίου 
για βελτιωμένες προοπτικές ένταξης για τους αιτού-
ντες άσυλο 

Ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης στην ΕΕ όσον έχουν 
αιτηθεί άσυλο προβλέπει αναθεωρημένη οδηγία, που ει-
σάγει τους αιτούντες ταχύτερα στην αγορά εργασίας. Η 
προσωρινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
το Συμβούλιο προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο θα έχουν 
πρόσβαση σε μαθήματα γλωσσικής και πολιτικής αγω-
γής, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, ενώ θα μπορούν να εργάζονται έξι 
μήνες, αντί εννέα που προβλέπεται σήμερα, στη χώρα 
υποδοχής. Για τους ασυνόδευτους ανηλίκους προβλέ-
πεται ο ορισμός κηδεμόνα το αργότερο 15 ημέρες μετά 
την υποβολή του αιτήματος ασύλου, ενώ το σύνολο των 
κρατών μελών θα ακολουθούν κοινά πρότυπα για τις 
συνθήκες στέγασης και διαβίωσης και την υγειονομι-
κή περίθαλψη των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτη-
ση διεθνούς προστασίας. «Η συμφωνία αυτή αναμένεται 
να οδηγήσει σε απτές βελτιώσεις στη ζωή των αιτούντων 
άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ», σχολίασε η εισηγήτρια So-
phie in’t Veld (Renew, Ολλανδία). Η συμφωνία πρέπει να 
εγκριθεί από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE), 
την ολομέλεια και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη έχουν 
προθεσμία δύο ετών για να μεταφέρουν τις διατάξεις της 
οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Ίδια αμοιβή για ίδια εργασία - Μέτρα για περισσότε-
ρη διαφάνεια

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με 100 ή περισσότερους 
εργαζόμενους θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες για την 
πολιτική μισθών, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στις αμοιβές ανάλογα με το φύλο 
των υπαλλήλων, υπογραμμίζεται στη συμφωνία στην 
οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κρά-
τη μέλη για την προώθηση της πολιτικής των ίδιων αμοι-
βών για την ίδια εργασία στην ΕΕ. Υπολογίζεται ότι οι 
γυναίκες στην ΕΕ λαμβάνουν κατά μέσο όρο 13% λιγότε-
ρα από τους άντρες συναδέλφους τους που κάνουν την 
ίδια εργασία με εκείνες. Επιπλέον, οι αγγελίες εργασίας 
και οι τίτλοι θα πρέπει να διατυπώνονται με φυλετικά 
ουδέτερο τρόπο, ενώ οι διαδικασίες πρόσληψης δεν θα 
πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Στην περίπτωση μισθο-
λογικής απόκλισης άνω του 5% εξαιτίας του φύλου του 
εργαζόμενου, οι εργοδότες θα πρέπει να πραγματοποι-
ούν αξιολόγηση σε συνεργασία με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων. Επιπλέον προβλέπεται ότι καταργεί-
ται η μυστικότητα επί των αμοιβών και κάθε όρος στις 
συμβάσεις απασχόλησης που απαγορεύει στους εργα-
ζόμενους να αποκαλύπτουν την αμοιβή τους ή να ανα-
ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές αμοιβών. 
Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την πραγ-
ματική ισότητα φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε 
η εισηγήτρια Samira Rafaela (Renew, Ολλανδία). H Kira 
Marie Peter-Hansen (Πράσινοι, Δανία) σχολίασε ότι η δι-
αφάνεια στις αμοιβές δεν καταργεί κάθε μορφή διάκρι-
σης αλλά μπορεί να αναδείξει το μισθολογικό χάσμα. Η 
συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το ΕΚ και 
το Συμβούλιο προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίση-
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ 20 ημέρες μετά.

Δύο υποψηφιότητες με ελληνικό άρωμα στους φινα-
λίστ του Βραβείου Κοινού LUX 2023  

Η ταινία «Το Τρίγωνο της Θλίψης» που γυρίστηκε στην 
παραλία της Χιλιαδούς στην Εύβοια και η ταινία «Μέ-
ρες Ξηρασίας» που είναι συμπαραγωγή της Ελλάδας 
με άλλες πέντε χώρες είναι δύο από τις συνολικά πέντε 
υποψηφιότητες για το Βραβείο Κοινού LUX 2023. Οι ται-
νίες που θα είναι φέτος υποψήφιες για το συγκεκριμέ-
νο βραβείο ανακοινώθηκαν κατά την τελετή απονομής 
των 35ων Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στο 
Ρέικιαβικ. Οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να βαθμολογή-
σουν τις υποψήφιες ταινίες μέσω μιας νέας διαδικτυακής 
πλατφόρμας και μαζί με τους ευρωβουλευτές, θα απο-
φασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος νικητής. Αναλυτικά 
οι υποψηφιότητες είναι: 
• Οι Ροδακινιές του Αλκαράς
• Μέρες Ξηρασίας
• Close
• Το Τρίγωνο της Θλίψης
• Will-o’-the-Wisp (Fogo-Fátuo)

Η πλατφόρμα της βαθμολογίας θα παραμείνει ανοι-
κτή έως τις 12 Ιουνίου 2023. Δείτε περισσότερες 
πληροφορίες για τη διαδικασία αλλά και τα δώρα που 
μπορεί να κερδίσετε για τη συμμετοχή σας στην ανά-
δειξη του νικητή του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού 
Βραβείου Κοινού LUX για το 2023!

στην ολομέλεια

δείτε επίσης

Ευρωβαρόμετρο: Σταθερή η στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και η ελευθερία του λόγου, υπογραμμίζουν οι πολίτες της Ευρώπης σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
για το φθινόπωρο του 2022. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους εγκρίνουν τη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, με τα υψη-
λότερα ποσοστά αποδοχής να εντοπίζονται σε Σουηδία και Φινλανδία και τα χαμηλότερα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. 
Αναφορικά με τις αξίες που πρέπει να υπερασπιστεί κατά προτεραιότητα το ΕΚ, η δημοκρατία αναδεικνύεται ως η ση-
μαντικότερη, και με ποσοστό 36% βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ακολουθούν η προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως (29%) και η ελευθερία του λόγου και της σκέψης (28%). Στην Ελλάδα η προστασία της 
δημοκρατίας αναδεικνύεται ως πρώτη προτεραιότητα του ΕΚ με 41%, πέντε μονάδες πάνω από τον μέσο όρο. «Ο ου-
κρανικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του και να 
τον στηρίζει», σχολίασε η πρόεδρος Roberta Metsola. Σε μια σαφή κίνηση έμπρακτης στήριξης της Ουκρανίας, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μετά από συζήτηση τον τροποποιημένο κανονισμό για την αποδέσμευση πακέτου υπο-
στηριξης της Ουκρανίας ύψους 18 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μακροχρόνιο δάνειο που δίνεται στη χώρα υπό τον όρο ότι 
θα υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία βασικών δημοσίων υπηρεσιών 
και υποδομών και έχει ως στόχο να συμβάλει στη μακροοικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας.
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