
Αλληλεγγύη και έμπρακτη υποστήριξη Τουρκίας και 
Συρίας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

Οι επιπτώσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς στην 
Τουρκία και τη Συρία είναι τεράστιες και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση δείχνει την αλληλεγγύη της κινητοποιώντας ομάδες 
έρευνας και διάσωσης και προσφέροντας ανθρωπιστική 
και οικονομική βοήθεια, υπογράμμισε η πρόεδρος Roberta 
Metsola, η οποία ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία και 
τους εθελοντές για το έργο τους. Τη θλίψη τους για τα θύ-
ματα και τις καταστροφές στις δύο χώρες εξέφρασαν οι 
πρόεδροι των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) 
και Ανάπτυξης (DEVE) και ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας 
του ΕΚ για τις σχέσεις με τις χώρες του Mashreq (DMAS), οι 
οποίοι επισήμαναν την ετοιμότητα της ΕΕ για την παροχή 
βοήθειας στους πληγέντες.
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Highlight

Fit for 55 - Πορεία προς μηδενικές εκπομπές για νέα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά: Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να 
εγκρίνουν νομοθεσία στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων  «Fit for 55» για την πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές CΟ2 από τα 
νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, μέχρι το 2035. Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

 
RePowerEU - Ενεργειακά μέτρα και εθνικά σχέδια ανάκαμψης: Οι προτάσεις για την ένταξη μέτρων του REPowerEU στα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα συζητηθούν και θα τεθούν υπό ψήφιση. Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν προ-
βλέψεις για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συζήτηση Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 
ψηφοφορία Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Ένας χρόνος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: Την κατάσταση στην Ουκρανία, όπου συμπληρώνεται ένας 
χρόνος από τη ρωσική εισβολή, θα αξιολογήσουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι στο πλαίσιο σύνταξης ψηφίσματος θα ανταλ-
λάξουν απόψεις για το ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της ΕΕ για την υποστήριξη του Κιέβου. Με αφορμή τη συ-
μπλήρωση ενός έτους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφικό σεμινάριο στις 
16 Φεβρουαρίου με θέμα τις ενέργειες της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας και τη μείωση των επιπτώσεων στην ευρωπα-
ϊκή οικονομία. Λεπτομέρειες για το σεμινάριο θα ανακοινωθούν από το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα προσεχώς. Συζήτηση 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Συζήτηση για επίκαιρα θέματα κατόπιν αιτήματος πολιτικής ομάδας: Κράτος δικαίου στην Ελλάδα: Οι ευρωβουλευτές 
θα ανταλλάξουν απόψεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, τις παρακολουθήσεις και την ελευθερία των ΜΜΕ. Ο κανονι-
σμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει διατάξεις για την διενέργεια συζητήσεων στην ολομέλεια για επίκαιρα 
θέματα, κατόπιν αιτήματος πολιτικής ομάδας (Άρθρο 162).

Συζήτηση με την πρόεδρο της ΕΚΤ: Ο πληθωρισμός και οι  ενέργειες αντιμετώπισής  του θα τεθούν επί τάπητος σε συζήτη-
ση στην ολομέλεια με τη συμμετοχή της προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde. Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται 
να εγκρίνουν ψήφισμα σχετικά με τις εργασίες της  ΕΚΤ για το 2022. Συζήτηση Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 
16 Φεβρουαρίου

Για την άμεση κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: Την άμεση κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
από την ΕΕ  για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών αναμένεται να ζητήσει η ολομέλεια. Το Κοινοβού-
λιο  αναμένεται επίσης να καλέσει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση. Συ-
ζήτηση Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Στρατηγική για τη βιομηχανία και κρίσιμες πρώτες ύλες: Σε συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα εξεταστούν το βι-
ομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας καθώς και τα επόμενα βήματα ώστε η ΕΕ να διασφαλίσει την πρόσβασή της σε απο-
θέματα κρίσιμων πρώτων υλών. Συζήτηση Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία  Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
 
Ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας: Το ΕΚ επανέλαβε με ψήφισμα τον Δεκέμβριο του 2022 το αίτημα για σύσταση ενός ανε-
ξάρτητου φορέα δεοντολογίας με πεδίο αρμοδιότητας το σύνολο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το αίτημα αναμένεται να 
διατυπωθεί και πάλι σε συζήτηση των ευρωβουλευτών με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σε ξεχωριστή 
συζήτηση οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από ΜΚΟ που εμπλέκονται στις 
πρόσφατες αποκαλύψεις περί διαφθοράς. Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

 
Η Ευρώπη στο πλευρό Τουρκίας και Συρίας:  Συζήτηση με την Επιτροπή για τις ενέργειες της ΕΕ για την παροχή συνδρομής 
στην Τουρκία και τη Συρία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

Ευκολότερη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία: Δύο σχέδια εκθέσεων θα τεθούν υπόψιν της ολομέλει-
ας με αντικείμενο τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος 
από εκείνο στο οποίο έχουν δικαίωμα ψήφου. Συζήτηση Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Διεύρυνση της ΕΕ και Δυτικά Βαλκάνια: Ο επίτροπος Olivér Várhelyi που έχει ως αρμοδιότητά του τα θέματα της διεύρυνσης 
θα δεχθεί ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές, όσον αφορά στην προοπτική ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. 
Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία είναι στη λίστα των υποψηφίων προς ένταξη, 
ενώ το Κόσοβο χαρακτηρίζεται ως “πιθανή υποψήφια χώρα”. Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Ελάχιστο εισόδημα: Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν μέσω ψηφίσματός τους τη σταδιακή αύξηση του ελάχι-
στου εισοδήματος, τουλάχιστον για εκείνους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Το ψήφισμα αναμένεται επίσης 
να ζητά την ένταξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και την παροχή κινή-
τρων για την επανένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Συζήτηση Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 16 Φε-
βρουαρίου

Περισσότεροι ποδηλατόδρομοι στην Ευρώπη: Το ΕΚ αναμένεται να απαιτήσει την επέκταση των ποδηλατοδρόμων 
και, γενικότερα, την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου ως βασικού μέσου μετακι-
νήσεων στα αστικά κέντρα των κρατών μελών. Συζήτηση Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Νέα γενιά ευρωπαΪκών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων: Συζήτηση και ψηφοφορία επί του κανονισμού που προβλέπει την 
ανάπτυξη του πρώτου ευρωπαϊκού συστήματος με δορυφόρους που κινούνται σε διαφορετικές τροχιές. Το έργο έχει προϋπο-
λογισμό 2,4 δισ. ευρώ και αφορά στην ανάπτυξη μιας ασφαλούς υποδομής επικοινωνιών και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ 
στον τομέα των ασφαλών κυβερνητικών επικοινωνιών. Συζήτηση Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Τρίτη 14 Φεβρουαρίου
 

Ο πρόεδρος της Λετονίας στο Στρασβούργο: Ο Λετονός πρόεδρος Egīls Levits θα μιλήσει σε πανηγυρική συνεδρίαση της 
ολομέλειας. Στα θέματα που αναμένεται να θίξει περιλαμβάνονται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η υποστήριξη της 
ΕΕ στην Ουκρανία και η ενίσχυση της δημοκρατίας. Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Ανησυχία για την υγεία του πρώην προέδρου της Γεωργίας: Το ΕΚ αναμένεται να εκφράσει σε ψήφισμα την ανησυχία του 
για την επιδεινούμενη υγεία του πρώην προέδρου της Γεωργίας Mikheil Saakashvili, ο οποίος συνελήφθη κατά την επιστρο-
φή στη χώρα του το 2021, Ο Saakashvili, ο οποίος είναι γνωστός για την σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει κατά του Ρώσου 
προέδρου Vladimir Putin καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση το 2018, μεταξύ άλλων για κατάχρηση εξουσίας. Οι υποστη-
ρικτές του υποστηρίζουν ότι οι διώξεις έχουν πολιτικό κίνητρο. Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Ψηφίσματα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα: Το ΕΚ αναμένεται να συζητήσει για την κατάσταση των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων στο Eswatini της Αφρικής μετά τη δολοφονία του Thulani Maseko και στην Ισημερινή Γουινέα  μετά 
τον θάνατο στη φυλακή του αντιφρονούντα Julio Obama Mefuman. Θα εξεταστεί επίσης η επιδείνωση των ήδη απάνθρω-
πων συνθηκών κράτησης του Alexey Navalny και άλλων αντιφρονούντων στη Ρωσία. Συζήτηση, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 
ψήφιση, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Διαθεσιμότητα λιπασμάτων στην ΕΕ: Συζήτηση και ψηφοφορία ώστε η Επιτροπή να εντείνει την προσπάθεια για την απρό-
σκοπτη πρόσβαση των αγροτών σε λιπάσματα. Το σχέδιο ψηφίσματος επισημαίνει ότι η Ρωσία έχει καταχραστεί τη δεσπόζου-
σα θέση της στην παγκόσμια αγορά λιπασμάτων. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οι τιμές των λιπασμάτων έχουν 
σχεδόν τριπλασιαστεί.  Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
 

Ενημέρωση των δημοσιογράφων:  Η  υπηρεσία  Τύπου  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους  δημοσιογρά-
φους  για τις εργασίες της ολομέλειας τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι του Τύπου έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν και να  υποβάλουν  ερωτήσεις  επιλέγοντας  αυτόν   τον  σύνδεσμο. Οι πολιτικές  ομάδες  θα ενη-
μερώσουν  τους  δημοσιογράφους  το  πρωί της Τρίτης (αίθουσα Τύπου Daphne Caruana Galizia, Στρασβούργο με ταυτόχρονη 
αναμετάδοση μέσω live streaming) 
     

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  δεσμεύεται να εργαστεί συλλογικά για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για την καταπολέμηση όλων 

των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών 

μελών της στον τομέα αυτό. Υπολογίζεται ότι τέτοιες πρακτικές ακρωτηριασμού έχουν εφαρμοστεί σε 

περισσότερες από 200 εκατ. γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

επανειλημμένα επιδείξει ισχυρή δέσμευση να συμβάλει στην εξάλειψη αυτής της πρακτικής, υιοθετώντας 

νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

Επιπλέον έχει καλέσει επανειλημμένα την ΕΕ να επικυρώσει άμεσα τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της.

Ψηφιακό πορτοφόλι και ταυτότητα για όλους τους 
Ευρωπαίους

Το σχεδιαζόμενο ψηφιακό πορτοφόλι που θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχει δυνα-
τότητες ανάγνωσης και επιβεβαίωσης ψηφιακών εγγρά-
φων και να  διαθέτει ενισχυμένους μηχανισμούς για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τονίζουν 
οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Βιομηχανίας (ITRE). Η 
χρήση του πορτοφολιού θα πρέπει να είναι προαιρετι-
κή, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, που σημειώνουν ότι 
οι προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνουν διατάξεις για 
την ασφαλή διαχείριση δεδομένων και ψηφιακών πιστο-
ποιητικών  που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συ-
ναλλαγές εντός και εκτός διαδικτύου. To ψηφιακό πορτο-
φόλι θα αποτελέσει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη 
λύση που θα δίνει στους πολίτες πλήρη έλεγχο των προ-
σωπικών τους δεδομένων, υπογράμμισε η εισηγήτρια Ro-
mana Jerković (Σοσιαλιστές, Κροατία). Οι προτάσεις των 
ευρωβουλευτών θα τεθούν υπόψιν της ολομέλειας της 
13ης-16ης Μαρτίου.

Νέοι κανόνες για την δίκαιη πρόσβαση στα ψηφιακά 
δεδομένα

Το νομοσχέδιο για τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων 
(Data Act) ενέκριναν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Βι-
ομηχανίας (ITRE), και υιοθέτησαν μέτρα για την πρόσβα-
ση των χρηστών σε δεδομένα που προέρχονται από 
του ίδιους. Τα μέλη της επιτροπής επισημαίνουν ότι η και-
νοτομία εξαρτάται από τα δεδομένα ολοένα και περισσό-
τερο, κυρίως σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύ-
νη όπου απαιτείται τεράστιος όγκος δεδομένων για την 
εκπαίδευση των αλγορίθμων. Οι εταιρείες θα μπορούσαν 
να αποφασίσουν ποια δεδομένα μπορούν να κοινοποι-
ηθούν, ενώ η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου 
αναμένεται να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους προ-
στασία από καταχρηστικούς όρους που επιχειρούν να 
επιβάλλουν εταιρείες που βρίσκονται σε σημαντικά ισχυ-
ρότερη διαπραγματευτική θέση.  Το νέο νομοσχέδιο θα 
αλλάξει ριζικά την κατάσταση καθώς θα παρέχει πρόσβα-
ση σε έναν πρακτικά ανεξάντλητο όγκο δεδομένων υψη-
λής ποιότητας, υπογράμμισε ο εισηγητής Pilar del Castillo 
Vera (ΕΛΚ, Ισπανία). Η έκθεση θα τεθεί υπόψιν της ολομέ-
λειας της 13ης-16ης Μαρτίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη

Ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτησης με τους πολίτες με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη» συνδι-
οργανώνουν την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, «Αίθουσα Καστελλάκη», το Γραφείο 
του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ελλάδα με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Europe Di-
rect Κρήτης. Εισαγωγική τοποθέτηση για την αποστολή της EE στη σημερινή συγκυρία θα κάνει η υπεύθυνη Τύπου 
του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Ελβίρα Φόρτε. Χαιρετισμό θα απευθύνουν, μεταξύ άλλων, 
η αναπληρώτρια επικεφαλής της ομάδας Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλά-
δα Νέλλη Παλαιολόγου και ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ, Ελλάδα). Θα ακολουθήσουν συζητή-
σεις για την αναπτυξιακή στρατηγική της Κρήτης με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, ενώ η 
υπεύθυνη της ομάδας Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Εύη Γεωργίτση θα 
αναπτύξει τη συνεισφορά της ΕΕ στην Κρήτη. Επίσης, για την Πολιτική Ενέργειας της ΕΕ θα συζητήσουν ο εντεταλ-
μένος περιφερειακός σύμβουλος για τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα της περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης 
και ο διευθυντής περιεχομένου της «διαΝΕΟσις» Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιο-
γράφος Χάρης Φλουδόπουλος. Tην Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
στην Ελλάδα συνδιοργάνωσαν εργαστήριο για τους δημοσιογράφους της Κρήτης για τα «Θέματα και εργαλεία του 
Ευρωπαϊκού ρεπορτάζ».

Θέλεις να λάβεις μέρος στο European Youth Event; Προλαβαίνεις!

Είσαι 16 έως 30 ετών και θέλεις να δώσεις το παρών στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία - EYE 2023 που θα 
πραγματοποιηθεί  9-10 Ιουνίου, στο Στρασβούργο; Ως τις 25 Φεβρουαρίου και ώρα 01:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) μπορείς 
να δηλώσεις συμμετοχή στην πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο EYE2023 αναμένεται να συμμετάσχουν πε-
ρίπου 10.000 νέοι από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Θα ανταλλάξουν ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης προγραμματίζονται περίπου 200 δραστηριότητες όπως συζητήσεις, σεμινάρια, αθλητικές δρα-
στηριότητες και καλλιτεχνικά events. Φέτος η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024 – ο ρόλος 
της δημοκρατίας και της συμμετοχής των νέων θα εξεταστεί στα πάνελ και τις εκδηλώσεις του EYE2023. Στην τελική 
ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία οι ιδέες και προτάσεις των συμμετεχόντων θα συγκεντρω-
θούν σε μία έκθεση που θα θα διανεμηθεί σε όλους τους ευρωβουλευτές. Σημειώνεται ότι κατά την εγγραφή στην 
πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι μετέχοντες στo EYE 2023 θα πρέπει 
να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους στο Στρασβούργο. 

Πράσινο φως στις μεταρρυθμίσεις για περισσότερη διαφάνεια

Τις προτάσεις της προέδρου Roberta Metsola για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων του θεσμού.. «Υποσχέθηκα γρήγορη και αποφασιστική δράση ως απά-
ντηση στην απώλεια εμπιστοσύνης», δήλωσε η πρόεδρος Roberta Metsola και πρόσθεσε ότι «οι μεταρρυθμίσεις απο-
τελούν τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη και ελπίζω 
ότι θα αναδείξουν ότι η πολιτική είναι μια δύναμη για το ευρύτερο καλό». Στα μέτρα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνο-
νται μεταξύ άλλων η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας για κάθε εκδήλωση με συμμετοχή εκπροσώ-
πων συμφερόντων στο ΕΚ, η απαγόρευση λειτουργίας ομάδων φιλίας με τρίτες χώρες με τις οποίες έχουν ήδη οριστεί 
επίσημοι συνομιλητές από την πλευρά του ΕΚ και η θέσπιση υποχρεωτικής περιόδου αναμονής για τους ευρωβουλευ-
τές όταν δεν κατέχουν πλέον το αξίωμα. Οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να καταθέτουν δήλωση μη 
ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων θα περιλαμβάνουν πλέον πληρέστερη 
ενημέρωση για τις άλλες δραστηριότητες των ευρωβουλευτών, ενώ θεσπίζονται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώ-
πιση παρεμβάσεων από τρίτες χώρες. Διαδικασίες για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ 
καταρτίζονται επιπλέον μέτρα με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Ουκρανία, μεταναστευτικό στην ομιλία Metsola στο Συμβούλιο 

Σε ομιλία της στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ η πρόεδρος Roberta Metsola 
τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον βοήθεια σε βαρύ οπλισμό και 
ότι αυτός είναι ο τρόπος για να υπάρξει ειρήνη με αξιοπρέπεια, ελευθερία 
και δικαιοσύνη.  Η Ουκρανία  έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στις μεταρ-
ρυθμίσεις  για την ένταξή της στην ΕΕ, πρόσθεσε η Metsola για να εκφρά-
σει την ελπίδα ότι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το συντο-
μότερο δυνατό. Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό σημείωσε ότι στο 
επίκεντρο θα πρέπει να μπουν οι μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο 
για το άσυλο και τη μετανάστευση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυ-
σης της ενιαίας αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Επισημάνσεις για την τήρηση των κανόνων του κρά-
τους δικαίου

Με ευρεία πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) ενέκριναν προσχέδιο ψη-
φίσματος επί της έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου για το 2022. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν 
στο σχέδιο ψηφίσματος τις ανησυχητικές τάσεις που 
καταγράφονται σε αρκετά κράτη μέλη όσον αφορά 
στην ελευθερία του Τύπου, τον πλουραλισμό των μέ-
σων ενημέρωσης και την ασφάλεια των δημοσιογρά-
φων. Τονίζουν ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται σε κίν-
δυνο όσο τα θεσμικά όργανα δεν διώκουν υποθέσεις 
διαφθοράς που αποκαλύπτονται στα μέσα ενημέρωσης 
και υπογραμμίζουν την απουσία συστάσεων ανά χώρα 
σχετικά με την παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λο-
γισμικού, όπως το Pegasus και το Predator. Ζητούν επί-
σης να συμπεριληφθούν στην επόμενη έκθεση σαφείς 
ενδείξεις ανά κράτος μέλος που θα καταγράφουν την 
πρόοδο ή την οπισθοδρόμηση στην τήρηση των κανό-
νων δικαίου.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Συζήτηση για τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης

Η πρόοδος στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανά-
καμψης ήταν το αντικείμενο συζήτησης των ευρωβου-
λευτών των επιτροπών Προϋπολογισμών (BUDG) και Οι-
κονομικής  Πολιτικής (CONT) με τους επιτρόπους Valdis 
Dombrovskis και Paolo Gentiloni. Tα μέλη των δύο επι-
τροπών έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις νέες Οδηγίες  
που εκπόνησε η Επιτροπή προκειμένου να επιταχυνθεί 
η εφαρμογή των αναθεωρημένων εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του 
RePowerEU, για την αντιμετώπιση της ύφεσης και των δια-
ταραχών στην αγορά ενέργειας που προκάλεσε η επίθεση 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν 
ενημέρωση για την ταχύτητα απορρόφησης των κονδυ-
λίων και για τις δυσκολίες που ενδεχομένως παρουσιά-
ζονται σε διασυνοριακά έργα. Επίσης, ζήτησαν ενημέρω-
ση για το πότε θα υπάρξουν στοιχεία από τα κράτη μέλη 
για τους εκατό αποδέκτες που λαμβάνουν το υψηλότερο 
ποσό χρηματοδότησης, όπως επίσης για τα σχέδια καθι-
έρωσης ενός ευρωπαϊκού Ταμείου για τη βιομηχανία και 
για το βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 – Πρωτοβουλίες για 
την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού

Με αφορμή τον χαρακτηρισμό του 2023 ως Ευρωπαϊκού 
Έτους Δεξιοτήτων οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Απα-
σχόλησης  (EMPL) ενέκριναν το προσχέδιο έκθεσης που 
έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 
Ευρωπαίων εργαζομένων και να να διασφαλίσει την ισό-
τιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Πρόθεση 
των ευρωβουλευτών είναι να διασφαλιστεί ότι οι μελλο-
ντικές γενιές εργαζομένων, με έμφαση σε νέους γυναί-
κες, μετανάστες και δικαιούχους ασύλου, διαθέτουν την 
υποστήριξη και τις δεξιότητες που θα εξασφαλίσουν την 
επαγγελματική τους εξέλιξη. Το προσχέδιο της έκθεσης 
τονίζει επίσης την ανάγκη μιας επιτυχημένης πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης.

Η ειρήνη θα κυριαρχήσει. Η Ουκρανία θα νικήσει
Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, τα μέλη του, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα στο πλευρό της Ουκρανίας, 
υπογράμμισε η πρόεδρος Roberta Metsola καλωσορίζοντας τον πρόεδρο της χώρας  Volodymyr Zelenskyy στην ειδι-
κή συνεδρίαση της ολομέλειας. Όταν ο κόσμος σκέφτεται την Ουκρανία, σκέφτεται τους ήρωες που πολεμούν ενάντια 
στις πιθανότητες, τον Δαβίδ που νικάει τον Γολιάθ, σκέφτονται τους μαχητές της Μαριούπολης, τους απελευθερωτές 
κατεχόμενων πόλεων και χωριών, πρόσθεσε η Metsola για να σημειώσει ότι η Ευρώπη τιμά τον αγώνα των Ουκρανών 
όχι μόνο με λόγια αλλά και έργα, με παροχή οικονομικής βοήθειας στον ουκρανικό λαό, με συνδρομή στην ανοικοδό-
μηση της χώρας, με εκπαίδευση και εξοπλισμό των ενόπλων της δυνάμεων. «Η Ουκρανία είναι Ευρώπη και το μέλλον 
του έθνους σας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», συνέχισε η πρόεδρος Metsola, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να πα-
ράσχει στην Ουκρανία την «ταχύτερη δυνατή διαδικασία ένταξης» και στο άμεσο μέλλον να παραδώσει «τα συστήμα-
τα μεγάλης εμβέλειας και τα αεροσκάφη που απαιτούνται για την προστασία της ελευθερίας, που πολλοί έχουν θεω-
ρήσει δεδομένη». «Η ελευθερία θα επικρατήσει. Η ειρήνη θα κυριαρχήσει. Θα νικήσετε», κατέληξε απευθυνόμενη 
στον Ουκρανό πρόεδρο. Τις τεράστιες προσπάθειες της Ουκρανίας για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την 
ένταξή της στην ΕΕ χαιρέτισε με δήλωσή της και η Διάσκεψη των Προέδρων και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα εκπληρω-
θούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος Zelenskyy, στην πρώτη του δια ζώσης ομιλία στο ΕΚ,  ευχαρίστησε την Ευρώπη για τη 
στήριξη και βοήθεια που έχει προσφέρει ως σήμερα στη χώρα του μετά τη ρωσική εισβολή. Πρόσθεσε ότι οι Ουκρα-
νοί αντιμετωπίζουν την πιο αντι-ευρωπαϊκή δύναμη στον σύγχρονο κόσμο και ότι οι Ουκρανοί βρίσκονται στο πε-
δίο της μάχης υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη. H Ρωσία προσπαθεί να εξολοθρεύσει όχι μόνο την κυρίαρχη Ουκρανία, 
αλλά και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, σημείωσε, ενώ όσον αφορά στο μέλλον, ο πρόεδρος Zelenskyy κάλεσε την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να συμβαδίσουν και να καθορίσουν από κοινού το ευρωπαϊκό μέλλον. «Slava Ukraini 
- Ζήτω η Ουκρανία», είπε ο πρόεδρος Zelenskyy κλείνοντας την ομιλία του εμφανώς συγκινημένος και καταχειροκρο-
τούμενος από τους ευρωβουλευτές. Ήταν η πρώτη δια ζώσης ομιλία του προέδρου Zelenskyy στο ΕΚ. Είχαν προηγηθεί 
ομιλίες του μέσω βίντεο στην ειδική συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2022, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
και κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2022.
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