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Δεκεμβρίου
Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης2020

Στιγμή στον χρόνο

Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύη είναι η αφορμή να σηκώσουμε το βλέμμα και να δούμε πιο 

πέρα από τη δική μας καθημερινότητα. Η ημέρα υπενθυμίζει τον ρόλο του Παγκόσμιου Ταμείου Αλλη-

λεγγύης που έχει ως στόχο τη σχεδίαση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την εξάλειψη της φτώχειας 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει διαρκώς την 

ανάγκη της ενότητας ώστε να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις. Η ανάγκη αυτή καταδείχθηκε τόσο στη 

διάρκεια της πανδημίας, όπου διανεμήθηκε βοήθεια ύψους 179 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση της 

COVID-19 το 2021, ενώ, πιο πρόσφατα, ένα διεθνές κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης εκδηλώθηκε 

για τη στήριξη της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα.
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Highlight

Περιβαλλοντικές πολιτικές, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικο-
νομία στην ατζέντα του 2023
Η κυκλική οικονομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κρυπτονομίσματα και η μετανάστευση περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων στα βασικά θέματα που θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2023.  Στο νέο πλαίσιο για την 
τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και η προστασία των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων , ενώ αναφορικά με την ψηφιακή οικονομία θα συζητηθούν νέοι κανόνες για τους εργαζόμενους στις πλατ-
φόρμες. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές θα επεξεργαστούν την Νομοθετική Πράξη για τα Δεδομένα που θα δώσει 
μεγαλύτερη ευελιξία στους πολίτες  και θα θέτει δικλείδες για την προστασία των δεδομένων από παράνομες δια-
βιβάσεις. Στον τομέα της ενέργειας το ΕΚ θα συνεχίσει να προωθεί μέτρα για την κλιματική ουδετερότητα, στη βάση 
των στόχων του «Fit for 55», συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ρόλου των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργει-
ακό μείγμα και της ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

Στιγμιότυπα του 2022

Ιστορικά βήματα για τα δικαιώματα των γυναικών & την ισότητα των φύλων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια με στόχο να εξασφαλίζεται η ισόρ-
ροπη εκπροσώπηση των φύλων στα όργανα διοίκησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Η οδηγία την οποία ενέκρινε 
το ΕΚ προβλέπει ότι το 40% μη εκτελεστικών θέσεων στα Δ.Σ. των επιχειρήσεων ή, εναλλακτικά, το  33% των θέ-
σεων διοίκησης θα πρέπει να καταλαμβάνεται από εκπροσώπους του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Οι μεγάλες ει-
σηγμένες εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι ως το τέλος Ιου-
νίου 2026 θα έχει αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια.  Επιπλέον, διασφαλίζεται 
μετά από συμφωνία του ΕΚ με τα κράτη μέλη ότι θα προωθούνται πολιτικές ίδιας αμοιβής για την ίδια εργασία στην 
ΕΕ ανεξαρτήτως του φύλου του εργαζόμενου. Οι νέες παρεμβάσεις προβλέπουν ότι καταργείται η μυστικότητα επί 
των αμοιβών και ότι οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζόμενους θα παρέχουν πληροφόρηση για την 
πολιτική μισθών ώστε να διαπιστώνονται τυχόν διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο των εργαζομένων.  Αναφορικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών, η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) εξέφρασε, μετά από επίσκεψή της 
στην Πολωνία, την ανησυχία της για την επί της ουσίας απαγόρευση των αμβλώσεων στη χώρα. Η δρακόντεια νο-
μοθεσία που ισχύει στη χώρα έχει προκαλέσει τον θάνατο έξι γυναικών, σχολίασαν μέλη της επιτροπής. Επιπλέον, η 
FEMM  εισηγείται τη διαμόρφωση Χάρτας Δικαιωμάτων των Γυναικών της ΕΕ και την ενσωμάτωσή της στις Συνθή-
κες, ώστε αυτές να συμπεριλάβουν την ορολογία του φύλου και να επιτευχθεί ισότιμη αντιπροσώπευση των φύλων 
στα θεσμικά όργανα. Το ΕΚ στάθηκε επίσης στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων γυναικών του Ιράν, καταδικάζοντας 
τον θάνατο της 22χρονης Ιρανής Mahsa Amini. «Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία, την αξι-
οπρέπεια και την ισότητα. Δεν θα σιωπήσουμε», σχολίασε η  Roberta Metsola, αναφερόμενη στις ενέργειες καταστο-
λής του ιρανικού καθεστώτος. Επιπλέον, η αρμόδια επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO)  εξέτασε το ενδεχό-
μενο αλλαγών στις Συνθήκες της ΕΕ ώστε να προωθείται η ισότητα των φύλων στον απόηχο και της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερα κονδύλια για την ανάκαμψη,  την ενέργεια, την ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκατέστησε περικοπές που είχαν προταθεί από το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό 
του 2023 και διασφάλισε αυξημένη χρηματοδότηση. για την υποστήριξη της Ουκρανίας, την ανάκαμψη στην ΕΕ και 
την ενέργεια. Συνολικά εξασφαλίστηκαν κονδύλια άνω του ενός δισ. ευρώ για υποδομές, παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας και το Erasmus+. Συγκεκριμένα, μετά τις παρεμβάσεις του ΕΚ εξασφαλίζονται επιπλέον 120 εκατ. ευρώ 
για το Erasmus+, 150 εκατ. για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 36,5 εκατ. για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 10 εκατ. για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων, 280 εκατ. για τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, 58,8 εκατ. για τη στρατιωτική κινητικότητα, 30 εκατ. για το πρόγραμμα LIFE που 
αφορά στο περιβάλλον και δράσεις για το κλίμα, 10 εκατ. για το πρόγραμμα Horizon Europe και 103,5 εκατ. για το 
πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη». Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν επιπλέον 41,4 εκατ. για τον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ, 7,5 εκατ. για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», 3 εκατ. για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και 
Αξίες» και 2,5 εκατ. για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής

Την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από εξώσεις και από διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, που ζητούν επίσης τη θέσπιση αποτελεσματικότερων μέτρων για την προστασία 
των καταναλωτών από υπερβολικές απαιτήσεις των εταιρειών ενέργειας. Οι τελευταίες, δεδομένου ότι έχουν 
αποκομίσει απροσδόκητα υψηλά κέρδη μετά την αύξηση των τιμών στην ενέργεια, θα πρέπει να συμβάλουν στον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης,  τονίζουν τα μέλη του ΕΚ. Προτείνουν, δε, τη διοχέτευση αυτών των επιπλέον 
κερδών σε ενέργειες στήριξης των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση για καθορισμό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου που εισάγεται στην ΕΕ 
μέσω αγωγών και κάλεσαν την Επιτροπή να προχωρήσει στη διαμόρφωση μέτρων αλληλεγγύης ενόψει του χειμώ-
να και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη ώστε να αντιμετωπίζονται ακραίες καταστάσεις.

Στο πλευρό των καταναλωτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει προ πολλών ετών το ΕΚ για ένα κοινό σύστημα φόρ-
τισης για τις ηλεκτρονικές συσκευές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων πο-
λιτών. Από το 2024 όλα τα κινητά τηλέφωνα, tablets, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές όπως 
ακουστικά, κονσόλες παιχνιδιών, ηχεία, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, πληκτρολόγια, ποντίκια, συ-
στήματα πλοήγησης και υπολογιστές που φορτίζονται με καλώδιο και λειτουργούν με παροχή ισχύος έως 100 Watt 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν θύρα USB-C για τη φόρτισή τους. Επιπλέον, η χρήση της USB-C θα καταστεί υποχρεω-
τική και για τη φόρτιση φορητών υπολογιστών  από την άνοιξη του 2026. Η πανσπερμία φορτιστών υπολογίζεται 
ότι προκαλεί 11.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως στην ΕΕ. Επίσης θα βοηθήσει τους καταναλωτές να 
εξοικονομούν έως και 250 εκατ. ευρώ ετησίως από περιττές αγορές συστημάτων φόρτισης. Ταυτόχρονα, το ΕΚ και 
το Συμβούλιο συμφώνησαν για τον νέο κανονισμό που προστατεύει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, κυρίως όταν 
πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου. Προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ένα προϊόν μπορεί να πωληθεί σε κρά-
τος μέλος της ΕΕ εφόσον υπάρχει παραγωγός ή εισαγωγέας ή διανομέας εγκατεστημένος στην ΕΕ με ευθύνη για την 
ασφάλεια του προϊόντος. Οι υπεύθυνοι online αγορών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου για τις Ψηφιακές 
Υπηρεσίες οφείλουν  να παρέχουν ένα σημείο επαφής με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν οι καταναλωτές 
και οι εθνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση απόσυρση επικίνδυνων αγαθών. Σήμερα το ένα τρίτο των 
καταναλωτών της ΕΕ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί προϊόντα που έχουν ανακληθεί. Οι καταναλωτές θα ενημερώνο-
νται λεπτομερώς για τα δικαιώματά τους σχετικά με την επισκευή, αντικατάσταση ή αποζημίωσή τους και θα έχουν 
δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας ή συμμετοχής σε ομαδική προσφυγή.

Ισχυρότερη προστασία των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ

Τα περιστατικά στο υποθαλάσσιο τμήμα των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου NordStream ανέδειξαν την ευπά-
θεια των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές και τόνισαν την ανάγκη για ένα νέο νομοθε-
τικό πλαίσιο για τις υποδομές ζωτικής σημασίας και την κυβερνοασφάλεια,  Ειδικότερα για τον τομέα της  κυβερνοα-
σφάλειας, θεσπίζονται πιο αυστηρές υποχρεώσεις και τη διαχείριση κινδύνου και εντάσσονται επιπλέον κλάδοι της 
οικονομίας που πρέπει να λάβουν σχετικά μέτρα για την προστασία των ψηφιακών τους υποδομών. Αναλυτικά, ενέρ-
γεια, μεταφορές,  τράπεζες, υγεία, ψηφιακές υποδομές, δημόσια διοίκηση και διάστημα περιλαμβάνονται στις νέες 
διατάξεις, μαζί με τομείς όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η διαχείριση αποβλήτων, τα χημικά προϊόντα, τα τρόφι-
μα, η παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα ηλεκτρονικά είδη, τα μηχανήματα και τα μηχανοκίνητα οχήματα. 
Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία αναμένεται να συμβάλει στην προστασία πάνω από 160.000 νομικών προσώπων στην ΕΕ.

Σταθερά και απαρέγκλιτα στο πλευρό της Ουκρανίας

Τη στήριξή του στην Ουκρανία επιβεβαίωσε κατ’ επανάληψη το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Ουκρανίας, την πα-
ροχή κρίσιμης σημασίας εξοπλισμού και την ηθική αναγνώριση του αγώνα 
του λαού της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.  Το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ενέκρινε  μακροοικονομική βοήθειας ύψους 5 δισ. ευρώ, καθώς και 
δάνειο ύψους 18 δισ. ευρώ ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία κρίσιμης 
σημασίας υπηρεσιών όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία και να χρηματο-
δοτηθεί η αποκατάσταση υποδομών που δέχονται διαρκώς ρωσικές επιθέ-
σεις.  Με ψήφισμα που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία το ΕΚ χαρακτηρί-
ζει τη Ρωσία ως κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας. Οι θηριωδίες σε βάρος 
Ουκρανών πολιτών, η καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών και σειρά 
άλλων παραβάσεων του διεθνούς δικαίου αποτελούν τρομοκρατικές πρά-
ξεις και εγκλήματα πολέμου, τονίζει το Κοινοβούλιο. Μετά τις εκτεταμένες 
καταστροφές στο ουκρανικό δίκτυο ενέργειας, ως αποτέλεσμα της ρωσι-
κής επιθετικότητας, η πρόεδρος Roberta Metsola και το δίκτυο Eurocities 
εγκαινίασαν την εκστρατεία «Γεννήτριες Ελπίδας». Μέσω της πρωτοβουλί-
ας οι ευρωπαϊκές πόλεις καλούνται να δωρίσουν μετασχηματιστές και γεν-
νήτριες στην Ουκρανία ενόψει του χειμώνα.  Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές 
καταδίκασαν τα παράνομα δημοψηφίσματα που διεξήγαγε στις κατεχόμε-
νες περιοχές η Ρωσία και ζήτησαν την αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας 
προς την Ουκρανία. Ενέκριναν επίσης, την απόφαση να μη γίνονται δεκτά 
στην ΕΕ τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από τη Ρωσία στις πα-
ράνομα κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και της Γεωργίας, αναγνώρι-
σαν ως γενοκτονία το Holodomor -τον μεγάλο λιμό που επιβλήθηκε στην 
Ουκρανία από το σοβιετικό καθεστώς τη δεκαετία του ‘30- και απένειμαν 
στον ουκρανικό λαό  το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. 

Παρεμβάσεις για πιο «πράσινο» μέλλον

Σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της και την υιοθέτηση συμπεριφο-
ρών περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον σημειώθηκαν κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2022. Μετά την επί της αρχής συμφωνία του ΕΚ με το Συμ-
βούλιο, το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα διαθέσει 86,7 δισ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση των ευάλωτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυρι-
ών, ώστε η πορεία προς πιο «πράσινες» λύσεις να πραγματοποιηθεί χωρίς 
αποκλεισμούς.  Η συμφωνία του ΕΚ με το Συμβούλιο θέτει τέλος από το 2035 
στην πώληση νέων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και ελαφρών φορτηγών δη-
μόσιας χρήσης με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με συστήματα υβριδικής 
τεχνολογίας. Επιπλέον, το ΕΚ ενέκρινε πρόταση που προβλέπει την ύπαρ-
ξη σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά 60 χιλιόμετρα έως 
το 2026 και την παρουσία μονάδας ανεφοδιασμού για οχήματα που κινού-
νται με υδρογόνο ανά 100 χλμ έως το 2028.  Όσον αφορά στις αεροπορικές 
μεταφορές, το ΕΚ και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε  τροποποιήσεις στο Ευ-
ρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Ρύπων (ETS) και, ενθαρρύνεται η χρήση από 
τους αερομεταφορείς καυσίμων όπως το υδρογόνο που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένα βιοκαύσιμα. Επιπλέον, το ΕΚ 
ενέκρινε νομοθετική παρέμβαση που επιταχύνει την ανάπτυξη εγκαταστά-
σεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ειδική πρόνοια να δίνεται για την 
ταχύτερη έγκριση τοποθέτησης ηλιακών πάνελ μικρής ισχύος. Στον τομέα 
των ρύπων, το ΕΚ ενέκρινε κανόνες για τον περιορισμό των τοξικών χημι-
κών ουσιών στα απόβλητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε, επίσης, τη 
λήψη μέτρων για την προστασία των ειδών που κινδυνεύουν από εξαφάνιση 
και ζήτησε τη λήψη επιπλέον μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-
τικότερα το παράνομο εμπόριο χλωρίδας και  πανίδας. Επιπροσθέτως, κα-
τέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τα κράτη μέλη που προβλέπει ότι οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν δεν 
έχουν προκαλέσει την υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος. Στη διε-
θνή σκηνή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το παρών στη διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών COP27 όπου διατύπωσε θέσεις υπέρ πιο φιλόδοξων στό-
χων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Λίγο μετά την έναρξη του νέου έτους, επιστρέφουμε  στους τελευταίους μήνες της προηγούμενης χρονιάς και αναδεικνύουμε μερι-
κές από τις σημαντικότερες στιγμές από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

… στην επιμόρφωση των κέντρων EUROPE DIRECT

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο φιλοξέ-
νησε για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση και εκπαί-
δευση των  Κέντρων Europe Direct (EDs) από την Ελλά-
δα και την Κύπρο, σε συνδιοργάνωση των Γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Αντιπροσωπειών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Αθήνα και Λευκωσία. Με-
ταξύ άλλων, οι υπεύθυνοι των κέντρων ενημερώθηκαν 
από ευρωβουλευτές, επιτρόπους  και στελέχη του ΕΚ 
και της Επιτροπής για στρατηγικές και εργαλεία αντιμε-
τώπισης της παραπληροφόρησης, τις προτεραιότητες 
της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και τις προ-
κλήσεις στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές του 2024.  

… εκδήλωση για τον εθελοντισμό και την κινητικό-
τητα

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα έδωσε το  παρόν και 
στη διαδικτυακή εκδήλωση του 6ου EU Jobs and Mobili-
ty Rooadshow. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κωνσταντί-
νος Τσουτσοπλίδης  συμμετείχε με εισαγωγική τοπο-
θέτηση σε συζήτηση με θέμα τον εθελοντισμό και την 
κινητικότητα στην ΕΕ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από 
το  Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT, με την υπο-
στήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα. 

Αυτά είναι τα επόμενα βήματα της Ευρώπης!

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί άκουσαν και έμαθαν από τις προ-
τάσεις και ιδέες των πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης και αυτές οι προτάσεις θα κα-
θορίσουν τα επόμενα βήματα της Ευρώπης, υπογράμμισε 
η πρόεδρος Roberta Metsola σε κοινή εκδήλωση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των θε-
σμικών οργάνων και των πολιτών. Στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και μετά την ολοκλήρω-
ση των εργασιών της συγκεντρώθηκαν 49 προτάσεις με 
περισσότερα από 300 μέτρα που αφορούν σχεδόν σε 
κάθε πτυχή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας στην ΕΕ. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
είχε δείξει ότι το 76% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Δι-
άσκεψη θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δημοκρατία στην 
ΕΕ, ενώ το 92% έχει επισημάνει την ανάγκη η φωνή των 
πολιτών να λαμβάνεται περισσότερο υπόψιν στις απο-
φάσεις που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης.

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενωμένο απέναντι στη 
διαφθορά

Σαφές μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις έστειλε το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις έρευνες σχετικά με υπο-
θέσεις διαφθοράς που ξεκίνησαν στα τέλη του έτους και 
στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται νυν και πρώην ευ-
ρωβουλευτές καθώς και υπάλληλοι του ΕΚ. Με συντρι-
πτική πλειοψηφία η ολομέλεια έκανε δεκτή την πρότα-
ση της Διάσκεψης των Προέδρων να τερματιστεί η θητεία 
της Εύας Καϊλή (Mη εγγεγραμμένοι, Ελλάδα) στο Προε-
δρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την εμπλοκή 
του ονόματός της σε υπόθεση διαφθοράς που ερευνά-
ται από τις βελγικές αρχές. «Οι κακόβουλοι παράγοντες, 
που συνδέονται με αυταρχικές τρίτες χώρες, φέρονται 
να έχουν εργαλειοποιήσει ΜΚΟ, συνδικάτα, άτομα, βο-
ηθούς και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν τις διαδικασί-
ες μας», υπογράμμισε η πρόεδρος Roberta Metsola σε 
ομιλία της στην ολομέλεια, όπου ανακοίνωσε την έναρξη 
εσωτερικής έρευνας και μεταρρυθμιστικής διαδικα-
σίας. Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση πως το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο θα βγει ισχυρότερο από αυτή τη δοκι-
μασία. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη της διαφθοράς από το 
σύνολο των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων που τό-
νισαν στις παρεμβάσεις τους ότι απαιτούνται ενότητα, 
παρεμβάσεις στη λειτουργία του Κοινοβουλίου και με-
ταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Στο ίδιο μήκος κύματος, 
οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη διεξαγωγή πλήρους εσω-
τερικής έρευνας και τη λήψη επιπλέον μέτρων και τόνι-
σαν ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στη 
διαφθορά. Ως πρώτο άμεσο μέτρο έχουν ανασταλεί όλες 
οι εργασίες που σχετίζονται με το Κατάρ, κυρίως όσον 
αφορά στην απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσε-
ων και στη συμφωνία ΕΕ-Κατάρ για τις αερομεταφορές. 
Αμέσως μετά την είσοδο στο 2023 η πρόεδρος Metsola 
ανακοίνωσε την ενεργοποίηση επείγουσας διαδικασί-
ας για την άρση ασυλίας δύο ευρωβουλευτών, μετά 
από αίτημα των δικαστικών αρχών του Βελγίου. Η διαδι-
κασία της άρσης της ασυλίας αναμένεται να ολοκληρω-
θεί στις 13 Φεβρουαρίου 2023.

… στη νέα γενιά δημοσιογράφων

Σπουδαστές δημοσιογραφίας από το Δημόσιο ΙΕΚ Πει-
ραιά πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Γραφείο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, λίγο πριν το τέλος 
του χρόνου. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο υπεύθυνος 
του Δικτύου Εθελοντών mazi.eu Φίλιππος Καμάρης πα-
ρουσίασε στους φοιτητές τις πολιτικές προτεραιότητες 
του ΕΚ, ενώ οι Press officers του Γραφείου Άννα Ευστα-
θίου και Ελβίρα Φόρτε συζήτησαν με τους σπουδαστές 
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλύψει ένας 
δημοσιογράφος ό,τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, ενώ 
παρουσίασαν και τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚ σε 
δημοσιογράφους.

  … στους Έλληνες νικητές του βραβείου Ευρωπαίου 
Πολίτη 2021 και 2022 

Οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδα και η Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ) έλαβαν το 
Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για το 2022 και το 2021 
αντίστοιχα, σε τελετή που οργάνωσε το Γραφείο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.  Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές σχολείων του προ-
γράμματος «Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου» στην Ελλάδα, εκπρόσωποι ΜΚΟ, καθώς και 
πολίτες και προβλήθηκε μήνυμα της Προέδρου του ΕΚ. 
Η Ελένη Σκουτέλη, πρόεδρος ΔΣ της ΕΛΕΠΑΠ, και ο Τά-
σος Υφαντής, επιχειρησιακός διευθυντής των Γιατρών 
του Κόσμου – Ελλάδα, μίλησαν μετά την εκδήλωση για 
τα οφέλη του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη.

… σε αποστολή με Έλληνες δημοσιογράφους στις 
Βρυξέλλες

Πολυάριθμη αποστολή Ελλήνων δημοσιογράφων τα-
ξίδεψε στις Βρυξέλλες όπου συζήτησε με την πρόεδρο 
Roberta Metsola για τα σημαντικότερα θέματα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοσιογράφοι συναντήθηκαν επί-
σης με Έλληνες και ξένους ευρωβουλευτές. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανταλλαγή απόψε-
ων με εκπροσώπους του Τύπου και συνδιοργανώθηκε 
από το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και την Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

… σε εκδήλωση για την έμφυλη βία

Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών και τη 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Κηφισιάς με θέμα 
«Μηδενική ανοχή στην Έμφυλη Βία. Συζητώντας με 
την Κοινωνία των Πολιτών» η Υπεύθυνη Τύπου του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Άννα Ευσταθίου, υπο-
γράμμισε πως τα περισσότερα θύματα ενδοοικογενεια-
κής και σεξουαλικής βίας στην ΕΕ είναι γυναίκες και πως 
η παρατεταμένη υγειονομική κρίση προκάλεσε όξυνση 
του προβλήματος και ενίσχυση της έμφυλης ανισότη-
τας. «Οφείλουμε ως πολίτες της Ένωσης, να αναγνω-
ρίζουμε το κουράγιο και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε 
κακοποιημένη γυναίκα, σε κάθε γυναίκα που έρχεται 
αντιμέτωπη με τον θύτη της, γιατί Ευρώπη σημαίνει να 
υπερασπιζόμαστε ο ένας τον άλλον, σημαίνει αλληλεγ-
γύη», επισήμανε η κυρία Ευσταθίου.

Στο μικροσκόπιο το κατασκοπευτικό λογισμικό

Οι καταγγελίες για παρακολουθήσεις σε κράτη μέλη της 
ΕΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών που διεξήγαγε 
στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς η εξεταστική επιτρο-
πή για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και αντί-
στοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθη-
σης (PEGA). Στο πλαίσιο του έργου της, αντιπροσωπεία 
της επιτροπής επισκέφθηκε την Πολωνία, την Κύπρο και 
την Ελλάδα για συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιω-
ματούχους, στελέχη ανεξάρτητων αρχών, δημοσιογρά-
φους και άλλους φορείς. Επικεφαλής της αντιπροσωπεί-
ας ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής Jeroen Lenaers, ενώ 
στην αποστολή συμμετείχαν οι Έλληνες ευρωβουλευ-
τές Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (ΕΛΚ) και Στέλιος 
Κούλογλου (Αριστερά). Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας 
στις δύο χώρες ολοκληρώθηκε με συνέντευξη Τύπου στο 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
όπου πραγματοποιήθηκαν και αρκετές από τις συνα-
ντήσεις της αντιπροσωπείας. Η PEGA πραγματοποίησε 
ακρόαση με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών Νίκου 
Ανδρουλάκη (Σοσιαλιστές, Ελλάδα), Diana Riba i Giner 
(Πράσινοι, Ισπανία), Jordi Solé (Πράσινοι, Ισπανία), An-
toni Comín (μη εγγεγραμμένος, Ισπανία) και Carles Puig-
demont (μη εγγεγραμμένος, Ισπανία), που έχουν πέσει 
θύματα παρακολουθήσεων με τη χρήση κατασκοπευτι-
κού λογισμικού Σε άλλες συνεδριάσεις, η επιτροπή συζή-
τησε με δημοσιογράφους και ακτιβιστές που αποτέλε-
σαν στόχο κατασκοπευτικού λογισμικού και εξέτασε την 
κατάσταση σε κράτη μέλη όπως η Πολωνία, η Γερμανία 
και η Ισπανία.

Ξεκάθαρος προσανατολισμός υπέρ της διεύρυνσης και 
της ενοποίησης

Σαφώς υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ τάσσεται το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας σε σχετική σύσταση 
ότι οι διαδικασίες πρέπει να αναζωογονηθούν και ότι 
οι αποφάσεις για την ένταξη νέων χωρών θα πρέπει 
να λαμβάνονται με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. 
Οι ευρωβουλευτές καλούν για την εκπλήρωση των δε-
σμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρι-
κής Σχέσης σχετικά με την ένταξή τους στην ΕΕ. Μετά 
από προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου 
καταργείται η υποχρέωση έκδοσης βίζα για τους κατό-
χους διαβατηρίων Κοσόβου που επιθυμούν να ταξιδέ-
ψουν στην ΕΕ. Η συμφωνία αφορά σε ταξίδια διάρκειας 
έως 90 ημερών συνολικά και σε διάστημα 180 ημερών. 
Το Κόσοβο υπέβαλε επίσης αίτημα ένταξης στην ΕΕ, ενώ 
σε μια παράλληλη εξέλιξη η πρόεδρος Roberta Metsola 
καλωσόρισε την απόφαση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης 
να ζητήσει την ένταξή της στην ΕΕ. Ταυτόχρονα η αρ-
μόδια επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) άναψε το 
πράσινο φως για την ένταξη της Κροατίας στον χώρο 
Σένγκεν, ενώ η ολομέλεια κάλεσε τα κράτη μέλη να επι-
τρέψουν την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
στον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας. Η διαδικασία για 
τις δύο τελευταίες χώρες δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ΕΚ 
στηρίζει επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδα-
βίας και, στο πλαίσιο αυτό, ενέκρινε συμφωνίες για τη 
διευκόλυνση της διακίνησης εμπορευμάτων οδικώς με-
ταξύ της ΕΕ, της Μολδαβίας αλλά και της Ουκρανίας.

 … σε πρωτοβουλία ενημέρωσης την παραπληροφό-
ρηση

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
φιλοξένησε τις εργασίες του Athens Forum για την πα-
ραπληροφόρηση στο πλαίσιο του project  «Information 
disorder: Understanding propaganda techniques during 
a war infodemic» που συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Σπου-
δών της Συμβίωσης. Δημοσιογράφοι και ειδικοί από διά-
φορες χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και 
φοιτητές συζήτησαν, μεταξύ άλλων,  για το πώς οι από-
ψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία διαφοροποιούνται 
από περιοχή σε περιοχή και πώς επηρεάζονται από την 
(παρα)πληροφόρηση, την πολιτική, την οικονομία και την 
ιστορία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στους μη-
χανισμούς παραπληροφόρησης, στην αντιμετώπισή της 
στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα και 
στους τρόπους με τους οποίους η παραπληροφόρηση γί-
νεται μέρος του πολέμου.

… σε εκδήλωση για τα δικαιώματα των ΑμΕΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ανα-
πηρία, το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, φιλοξένησε 
συζήτηση του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θε-
μάτων (ΟΔΕΘ)  και της κοινότητας mazi.eu με θέμα την 
«Προστασία των δικαιωμάτων των ΑμΕΑ στην Ελ-
λάδα και στην ΕΕ». Κύριοι ομιλητές ήταν ο ευρωβου-
λευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ), ο δικηγόρος και 
ιδρυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Με 
Άλλα Μάτια» Βαγγέλης Αυγουλάς και ο αντιδήμαρχος 
Ψηφιακής Μετάβασης & Νέων Τεχνολογιών του Δήμου 
Κοζάνης Αναστάσιος Ραφαηλίδης.

Δείτε τον απολογισμό για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

… στο AnimaSyros 2022

Για άλλη μια χρονιά το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Anima-
Syros, όπου ο επικεφαλής του Γραφείου Κώστας Τσουτσοπλίδης πήρε μέροςσε 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 άνοιξαν με την προβολή της ταινίας Flee, που ήταν υπο-
ψήφια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού  LUX 2022.

… σε εκδήλωση για τις βιώσιμες καλλιέργειες

Η εκδήλωση «Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων και Χρηματοδοτικά Εργαλεία» διοργανώθηκε από το Europe Direct 
Πελοπόννησος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το Enterprise Europe Network και το Δίκτυο Πόλεων 
«Βιώσιμη Πόλη» με στόχο να αναδείξει θέματα σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας, την αειφόρο ανάπτυ-
ξη και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ήταν μία περίοδος στη διάρκεια της οποίας το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα άνοιξε πάλι τις 
πόρτες του σε φορείς και στην κοινωνία των πολιτών, ενώ συμμετείχε με στελέχη του σε ενδιαφέρουσες εκδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα.

Δώσαμε το παρών...

 Ανοίξαμε τις πόρτες μας… 

… στα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Το 2022, ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον των ελληνικών σχολείων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
«Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», καθώς λάβαμε περισσότερες από 240 αιτήσεις συμμετοχής! 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, στόχο του οποίου είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών των λυκείων για 
τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της Δημοκρατίας και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  πραγμα-
τοποιήσαμε σειρά παρουσιάσεων σε πόλεις της χώρας, αρχής γενομένης στα τέλη Οκτωβρίου από το Ναύπλιο.  Τη 
σκυτάλη πήραν η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη και τα Ιωάννινα, ενώ ο κύκλος των ενημερώσεων έκλεισε με 
εκδήλωση στην Αθήνα. Σε όλες τις πόλεις, ευρωβουλευτές, στελέχη του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα και εκπρό-
σωποι άλλων φορέων αναφέρθηκαν στο ευρωπαϊκό όραμα και τη σημασία του προγράμματος.
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