
Ένας χρόνος πολέμου στην Ουκρανία – Στο επίκε-
ντρο η κατάσταση στην ενέργεια

Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά ενέρ-
γειας έναν χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία εξέτασε η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE), όπου 
συζητήθηκαν και οι μελλοντικές προοπτικές. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής Cristian Bușoi (ΕΛΚ, Ρουμανία) επισήμα-
νε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά από τη στιγμή 
που η Ρωσία χρησιμοποίησε την ενέργεια ως όπλο  και ότι 
είναι σημαντικό να δοθούν απαντήσεις στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ αναφορικά με την ενερ-
γειακή επάρκεια, την αύξηση των τιμών και τα προ-
βλήματα εφοδιασμού. Στην παρέμβασή της η επίτροπος 
Ενέργειας Kadri Simson υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει 
επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και προχωρά στην εφαρ-
μογή του σχεδίου REPowerEU που έχει ως στόχο να τερ-
ματίσει την εξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. 
Επιπλέον και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες η Ευρώ-
πη μείωσε κατά 2,5% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο εκτε-
λεστικός διευθυντής του οποίου Fatih Birol τόνισε ότι 
αξίζουν συγχαρητήρια στην Ευρώπη για τον τρόποι που 
αντιμετώπισε την ενεργειακή κρίση. Ευρωβουλευτές που 
έλαβαν τον λόγο, τόνισαν τη σημασία ενίσχυσης της ενερ-
γειακής απόδοσης, καθώς και για την ανάγκη λήψης βρα-
χυπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση των τιμών.

Νέοι κανόνες για την προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας

Σε νέους στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας στην 
ΕΕ συμφώνησαν οι ευρωβουλευτές και η προεδρία του 
Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
τουλάχιστον 11,7% σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030 και σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς του 
2020.  Προβλέπεται επίσης η θέσπιση ενός ισχυρού μη-
χανισμού παρακολούθησης και επιβολής ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος θα εκπληρώσει τις εθνι-
κές του συνεισφορές σε αυτόν τον δεσμευτικό στόχο της 
ΕΕ. Επιπλέον, συμφωνήθηκε ετήσια εξοικονόμηση ενέρ-
γειας από τα κράτη μέλη ύψους 1,5% κατά μέσο όρο 
έως το 2030. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας θα ξεκινή-
σει με 1,3% κατά την περίοδο μέχρι το τέλος του 2025 και 
θα κλιμακωθεί ώστε να φτάσει σταδιακά στο 1,9% κατά 
την τελευταία περίοδο μέχρι το τέλος του 2030. Η συμ-
φωνία αποτελεί μια μεγάλη νίκη, σχολίασε ο εισηγητής 
Niels Fuglsang (Σοσιαλιστές, Δανία), προσθέτοντας ότι 
έχει τεράστια σημασία η απεξάρτηση της Ευρώπης από 
τις ρωσικές πηγές ενέργειας στο μέλλον. Από την πλευρά 
της η πρόεδρος Roberta Metsola συνεχάρη τη διαπραγ-
ματευτική ομάδα του ΕΚ και τόνισε ότι η συμφωνία βά-
ζει την Ευρώπη στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων και την επίτευξη των στόχων του Re-
PowerEU.
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Highlight

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν σχέδια που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τον ρυθμό 
ανακαινίσεων των κτιρίων και κατ’ επέκταση να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας.  Τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μη-
δενικό ισοζύγιο εκπομπών από το 2028, ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα στον συγκεκριμένο τομέα έως το 2050, 
ενώ οι υπάρχουσες κατοικίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Συζήτηση Δευτέρα 13 Μαρτίου, ψηφοφορία Τρίτη 14 
Μαρτίου

 
Τρεις νομοθετικές πράξεις για το κλίμα. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων “Fit for 55” θα εξεταστούν και θα τεθούν προς ψή-
φιση νέοι κανόνες σχετικά με τις χρήσεις γης και τη δασοκομία, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη μεταρρύθμιση 
του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς. Συζήτηση Δευτέρα 13 Μαρτίου, ψηφοφορία Τρίτη 14 Μαρτίου

Οι προτεραιότητες ενόψει του εαρινού Συμβουλίου. Ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου στις  23 & 24 Μαρτίου οι ευρω-
βουλευτές θα συζητήσουν με τους προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής Charles Michel και Ursula von der Leyen. 
Στη σύνοδο αναμένεται να εξεταστούν μεταξύ άλλων η κατάσταση στην Ουκρανία, η συνέχιση της στήριξης της χώρας, η 
ανταγωνιστικότητα, η ενιαία αγορά, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και θέματα σχετικά με την ενέργεια. Τε-
τάρτη 15 Μαρτίου

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Σε ειδική συνεδρίαση η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003 Shirin 
Ebadi και η αστροναύτης Samantha Cristoforetti θα απευθυνθούν στην ολομέλεια στο πλαίσιο τελετής για την Παγκόσμια 
Ημέρα Γυναίκας. Τετάρτη 15 Μαρτίου

Η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ τον επόμενο χειμώνα.  Συζήτηση με την επίτροπο ενέργειας Kadri Simson για τα σχέδια δι-
ασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας της ΕΕ για το 2023 και, κυρίως, για τον επόμενο χειμώνα. Τρίτη 14 Μαρτίου

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στο Ισραήλ. Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και με τον επικεφα-
λής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Josep Borrell σχετικά με τις αντιδράσεις που έχει πυροδοτήσει στο Ισραήλ η πρόθεση της 
κυβέρνησης της χώρας να μεταρρυθμίσει το δικαστικό σώμα με παρεμβάσεις που θέτουν εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης. Τρίτη 14 Μαρτίου

Η αναταραχή στη Γεωργία. Μεγάλες διαδηλώσεις σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα της Γεωργίας Τι-
φλίδα με τις οποίες οι πολίτες αντιδρούν στο σχέδιο της κυβέρνησης να θεσπίσει έναν νόμο που θα χαρακτηρίζει ως ξένους 
πράκτορες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης που λαμβάνουν άνω του 20% της χρηματοδότησής 
τους από το εξωτερικό. Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την κατάσταση στη χώρα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να 
αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο. Τρίτη 14 Μαρτίου

Νόμιμη μετανάστευση και πολιτική ασύλου. Συζήτηση με την Σουηδική προεδρία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τα σχέδια αναμόρφωσης των κοινών κανόνων μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές αναμένε-
ται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης των παράτυπων αναχωρήσεων και τα μέτρα προστασίας των 
ανθρώπινων ζωών, στον απόηχο του πρόσφατου ναυαγίου στα ανοιχτά της Ιταλίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
τουλάχιστον 70 ανθρώπων. Τετάρτη 15 Μαρτίου

Τρία χρόνια Brexit. Στην τρίτη επέτειο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα αξιολογηθεί η εφαρμο-
γή των κανόνων που διέπουν τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης συμφωνίας που είναι γνωστή ως 
“Windsor Framework”.  Συζήτηση Τρίτη 14 Μαρτίου, ψηφοφορία Τετάρτη 15 Μαρτίου

Η κατάσταση στον Νότιο Καύκασο. Δύο εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Αρμενία και το Αζερμπαϊ-
τζάν θα τεθούν υπόψιν των ευρωβουλευτών. Οι δυο εκθέσεις αναφέρονται στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 
αναφορικά με την αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο – Καραμπάχ και καλούν τις ηγεσίες της Αρμενίας και του Αζερ-
μπαϊτζάν να συμφωνήσουν σε μέτρα για βιώσιμη ειρήνη. Συζήτηση Τρίτη 14 Μαρτίου, ψηφοφορία Τετάρτη 15 Μαρτίου

Ευρωπαϊκή οδηγία κατά των διακρίσεων. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καλέσουν τα κράτη μέλη να επανεκκινήσουν 
τη διαδικασία για την ευρωπαϊκή οδηγία κατά των διακρίσεων. Το ΕΚ έχει εγκρίνει από τον Απρίλιο του 2009 τη θέση του 
επί του σχεδίου νομοθεσίας για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής 
ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ωστόσο το θέμα πα-
ραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο. Τετάρτη 15 Μαρτίου

Αντιμετώπιση κρίσεων. Στο πλαίσιο της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ζητήσουν 
σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα κοινωνικής στήριξης μέσω μέτρων, όπως η καθιέρωση “μόνιμου ευρωπαϊκού μηχα-
νισμού για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης” (SURE) και την ανάπτυξη συστημάτων 
πράσινης κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη. Συζήτηση Τρίτη 14 Μαρτίου, ψηφοφορία Τετάρτη 15 Μαρτίου

Ελάχιστο εισόδημα. Αναμένεται να εγκριθεί ψήφισμα που θα καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε σταδιακή αύξηση 
του ελάχιστου εισοδήματος ώστε αυτό να είναι πάνω τουλάχιστον από το εθνικό όριο για όσους διατρέχουν κίνδυνο φτώ-
χειας. Ζητείται επίσης η λήψη πρόνοιας για την υποστήριξη των πιο μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και η παροχή κινή-
τρων για την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Συζήτηση Τρίτη 14 Μαρτίου, ψηφοφορία Τετάρτη 15 Μαρτίου

Λογισμικά κατασκοπείας και μη συνεργασία κρατών μελών. Αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν απαντήσει στο ερωτηματολό-
γιο που τους είχε αποστείλει τον Ιούλιο του 2022 η εξεταστική επιτροπή που διερευνά τη χρήση του Pegasus και άλλων λογι-
σμικών κατασκοπείας (PEGA), προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη χρήση τέτοιου λογισμικού και για το ισχύ-
ον νομικό καθεστώς ανά χώρα. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καταγγείλουν την κατάσταση και να τονίσουν ότι η στάση 
αυτή συνιστά παραβίαση της αρχής σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συμμετέχουν σε αμοιβαία 
ειλικρινή συνεργασία με την επιτροπή του ΕΚ. Πέμπτη 16 Μαρτίου

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Συζητήσεις και έκδοση ψηφισμάτων με αντικείμενο τη δηλητηρίαση εκατοντά-
δων κοριτσιών σε σχολείο στο Ιράν, τις επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων στην Τυνησία και την υπόθεση του Kem Sokha επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη. Συζητήσεις 
Τετάρτη 15 Μαρτίου, ψηφοφορίες Πέμπτη 16 Μαρτίου

Πρωτοβουλία πολιτών για την προστασία των μελισσών. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επί της πρωτοβουλίας πολι-
τών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Προς μία γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον», σχετικά με 
την απόσυρση συνθετικών εντομοκτόνων και για την υιοθέτηση αγροτικών πρακτικών που είναι φιλικές προς τις μέλισσες. 
Πέμπτη 16 Μαρτίου

Συζήτηση με τον Λιθουανό πρόεδρο. Στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων «Αυτή είναι η Ευρώπη» ο πρόεδρος της Λιθουα-
νίας Gitanas Nausėda θα απευθύνει ομιλία στους ευρωβουλευτές και θα παρουσιάσει τις θέσεις του για την τρέχουσα κατά-
σταση στην Ευρώπη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και το μέλλον της. Ο πρόεδρος Nausėda θα παραχωρήσει επίσης συ-
νέντευξη Τύπου μαζί με την πρόεδρο Roberta Metsola.  Τρίτη 14 Μαρτίου, δηλώσεις στον Τύπο: Τρίτη 14 Μαρτίου στις 10:20 
ώρα κεντρικής Ευρώπης

Ενημέρωση των δημοσιογράφων: Η  υπηρεσία  Τύπου  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους δημοσιογρά-
φους  για τις εργασίες της ολομέλειας τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 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 ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί έναν από τους βασικούς διακηρυγμένους στόχους της ΕΕ και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοπορεί με παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το θεσμικό πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν υπέρ της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Η ενδυνά-

μωση των γυναικών και των κοριτσιών και η ενίσχυση της παρουσίας τους σε κλάδους αιχμής όπως η 

πληροφορική, η ισότητα των φύλων στην πολιτική, η καθιέρωση ίσων αμοιβών για την ίδια εργασία και 

η άρση των διακρίσεων βάσει φύλου στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια των επιχειρήσεων είναι μερι-

κές μόνο από τις παρεμβάσεις τις οποίες έχει στηρίξει ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ευρωπαϊκός 

θεσμός ο οποίος είναι ο πρώτος που εξέλεξε για επικεφαλής του μία γυναίκα, την Simon Veil το 1979.

Δύο ελληνικά σχολεία δίνουν το παρών στο Euroscola

Το 1ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης και το Γενικό Λύκειο Αυλωναρίου Εύβοιας συμμετείχαν στην τελευταία συνεδρίαση του 
Euroscola στις 2 Μαρτίου στο Στρασβούργο.  Αναλυτικά, το Euroscola επικεντρώνεται σε θέματα που ενδιαφέρουν τους 
νέους, όπως είναι το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι νέες τεχνολογίες και η απασχόληση.  Δικαίωμα συμμε-
τοχής στις εργασίες του Euroscola έχουν τα σχολεία που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και υψηλή βαθμολογία το το 
πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Η επιλογή των θε-
μάτων και η δομή του Euroscola αποσκοπούν στην προώθηση του διαλόγου και στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμε-
τοχής των νέων στον δημόσιο βίο με στόχο την συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η εκδήλωση ξεκίνησε 
με μήνυμα της προέδρου Roberta Metsola, ενώ οι μαθητές συνομίλησαν με τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Παπαδημούλη 
(Αριστερά, Ελλάδα) και τον γραμματέα της επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών (FEMM) Henry Alex Wasung και 
συμμετείχαν σε εργαστήριο προσομοίωσης των δραστηριοτήτων ενός ευρωβουλευτή.

Η ΕΕ στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη -  Εκδήλωση στην Κομοτηνή

Εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτησης με τους πολίτες με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη» πραγματοποιείται την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 6 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου «Γεώργιος Παυλίδης» στην Κομοτηνή, με συνδιοργανωτές το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης και του περιφερειακού Europe Direct. Στις εισαγωγικές τους τοποθετήσεις η υπεύθυνη Τύπου 
του Γραφείου του ΕΚ  Ελβίρα Φόρτε, ο δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης και η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλο-
πούλου, μέλος του συμβουλίου διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και επιστημονική υπεύθυνη του Europe 
Direct θα αναφερθούν στην αποστολή της ΕΕ. Ακολούθως ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος θα παρουσιάσει την 
αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ η υπεύθυνη Επικοινωνί-
ας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύη Γεωργίτση θα αναφερθεί στη συνεισφορά της ΕΕ στην Περι-
φέρεια. Για την αρχή της Ισότητας των Φύλων στην ΕΕ θα συζητήσουν η καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο τμή-
μα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Σεβαστή Χατζηφωτίου, 
ο Co-Manager του UNSDSN Greece δρ. Aντώνιος Αλεβίζος και ο ψυχολόγος στον Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών 
του Δήμου Κομοτηνής Χρήστος Σερμπέζης.

Πρόγραμμα για την κατάρτιση νέων δημοσιογράφων: Λίγες ημέρες απομένουν για την κατάθεση προσφορών

Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη μέλη στα οποία επεκτείνεται το πρόγραμμα κατάρτισης για νέους Ευρωπαίους 
δημοσιογράφους. Στόχος του προγράμματος είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι στα θέματα 
της ΕΕ, να αποκτήσουν σχετική εμπειρία και να εμπλουτιστεί ο τομέας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα την ελευθερία του Τύπου. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθύνεται σε τοπικούς 
οικονομικούς φορείς που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και, ιδιαίτερα, στη 
διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση δημοσιογράφων. Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν θα είναι υπεύθυνοι 
για την εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, την επιλογή συμμετεχόντων και τη διαχείριση της στρατηγι-
κής διάδοσης και των δραστηριοτήτων προβολής. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 23 Μαρτίου 
2023 στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ποιοι θα λάβουν το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για το 2023; Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκίνησε!

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναδεικνύει έργα που 
υλοποιούνται από πολίτες και οργανώσεις στην ΕΕ και αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή συνεργασία, την αμοιβαία κα-
τανόηση, την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η επιτροπή που αξιολο-
γεί τις υποψηφιότητες δίνει ιδιαίτερο βάρος σε δραστηριότητες που δείχνουν την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών 
τόσο εντός ΕΕ όσο και εκτός αυτής.  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 και 
ώρα 23:59 Κεντρικής Ευρώπης (1 Απριλίου 2023 00:59 ώρα Ελλάδας). Διαβάστε αναλυτικά τους κανόνες σχετικά με 
το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη και δείτε τον κατάλογο των νικητών του 2022.

Κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα: η επιτροπή LIBE στην Ελλάδα

Για σοβαρές απειλές προς το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα  κάνει λόγο η αντιπροσωπεία 
της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE). Κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων στην 
Αθήνα, η επικεφαλής της αποστολής Sophia In ‘t Veld (Renew, Κάτω Χώρες) εξέφρασε τα συλλυπητήρια των ευρω-
βουλευτών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τονίζοντας ότι «η φράση ‘Πάρε με όταν φτάσεις’ συμβολίζει 
βαθύ πόνο και θλίψη, αλλά και την δυσπιστία για τις τόσες χαμένες ζωές νέων ανθρώπων». Η αντιπροσωπεία εξέφρα-
σε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός, υπουργοί, οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας, ο εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου και άλλοι αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι ή αρνήθηκαν να συναντηθούν μαζί της και επισήμανε 
ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σταθερό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, μια δυναμική κοινωνία των πολιτών και ανεξάρτητα 
μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, «οι πολιτειακές ασφαλιστικές δικλείδες, που είναι απαραίτητες για μια ισχυρή δημοκρα-
τία, βρίσκονται υπό έντονη πίεση. Ο δημοκρατικός έλεγχος από εξειδικευμένους φορείς και ελεύθερα μέσα ενημέρω-
σης έχει καταστεί κενό γράμμα, ενώ και η δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά αργή και αναποτελεσματική, δημιουργώντας 
κλίμα ατιμωρησίας. Η διαφθορά διαβρώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τα κοινά αγαθά». Η επιτροπή κατέγραψε την 
απουσία ουσιαστικής προόδου στην έρευνα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και κάλεσε τις 
ελληνικές αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή της Europol. Κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα οι ευρωβουλευτές της 
LIBE συναντήθηκαν με στελέχη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα, τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και 
με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων, του Frontex, της οικογένειας του δολοφονηθέντος 
δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και την πρώην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ο δρόμος για την πραγματική ισότη-
τα είναι μακρύς
Η Ευρώπη χρειάζεται -με τους σημερινούς ρυθμούς- άλλα 60 χρόνια για να φτάσει στην πραγματική ισότητα των φύλων 
όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ, υπογράμμισε ο πρόεδρος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
(FEMM) Robert Biedroń (Σοσιαλιστές, Πολωνία) στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Όπως τόνισε, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ισότητας κατά το τελευταίο διάστημα, 
με νέους κανόνες για την ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και με 
μέτρα για τη διαφάνεια στις αμοιβές. Ωστόσο οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο εντός ΕΕ, 
όπως προκύπτει από την ντε φάκτο απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία, όσο και εκτός ΕΕ όπως έδειξαν το 
2022 οι εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η βία με βάση το φύλο 
παραμένει μία από τις σημαντικότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η σεξουαλική βία χρησιμοποιεί-
ται ως όπλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Αφγανιστάν οι γυναίκες στερούνται διαρκώς βασικών δικαιωμάτων και 
στο Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες όταν διαδηλώνουν.  Η FEMM, προσθέτει ο Biedroń, εξα-
κολουθεί να πιέζει την ΕΕ να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα συνεχίζει να μάχεται για την ισότητα 
των φύλων και την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων.

www.europarl.europa.eu

Το επόμενο EUseful θα είναι διαθέσιμο στις 20 Μαρτίου

Δύναμη ταχείας επέμβασης για την προστασία των 
πολιτών και των ευρωπαϊκών αξιών

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) υιοθέτησε 
σειρά προτάσεων σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργί-
ας μίας ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας ανάπτυξης που θα 
ενεργοποιείται σε καταστάσεις κρίσεων. Η δύναμη απο-
τελεί μέρος της Στρατηγικής Πυξίδας της ΕΕ, η οποία είχε 
εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022. Το προ-
σχέδιο ψηφίσματος αναφέρει ότι η δύναμη θα πρέπει να 
βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2025 το 
αργότερο και ότι στην αποστολή της θα περιλαμβάνονται 
επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης, καθώς και η 
λειτουργία της ως εφεδρικής δύναμης σε επιχειρήσεις 
απομάκρυνσης. Η δύναμη θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 
5.000 στρατιώτες επιπλέον των μονάδων υποστήριξης 
που απαιτούνται για τη λειτουργία της, όπως προσωπικό 
μεταφορών, συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών, 
δορυφορικών επικοινωνιών, ειδικών δυνάμεων, δυνά-
μεων αναγνώρισης και υγειονομικών μονάδων. Τα κρά-
τη μέλη θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή της δύναμης 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι ευρωβουλευτές 
υπογράμμισαν την ανάγκη συχνών ασκήσεων της δύνα-
μης με βάση τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Η δημιουργία της συ-
γκεκριμένης δύναμης θα ενισχύσει τη συνεργασία με το 
ΝΑΤΟ και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη στρα-
τηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε ο ει-
σηγητής Javi López (Σοσιαλιστές, Ισπανία).  Οι προτάσεις 
θα τεθούν προς ψήφιση στην ολομέλεια σε μία από τις 
προσεχείς συνεδριάσεις της.

Είναι οριστικό: εκκίνηση του Ευρωπαϊκού Έτους Δε-
ξιοτήτων στις 9 Μαΐου

Μετά από συμφωνία με το Συμβούλιο. το Ευρωπαϊκό Έτος 
Δεξιοτήτων, που έχει ως στόχο να προωθήσει την ανά-
πτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας,  θα ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2023 και θα ολο-
κληρωθεί στις 8 Μαΐου 2024. Στην περίοδο αυτή θα ανα-
δειχθούν πρωτοβουλίες για την προώθηση ταλέντων, 
τη βελτίωση των προσόντων και την απόκτηση νέων δε-
ξιοτήτων. Οι σχετικές δράσεις αναμένεται να συμβάλουν 
στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην εν-
δυνάμωση του εργατικού δυναμικού ώστε να αξιοποιήσει 
πλήρως τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της ψηφιακής 
και της πράσινης μετάβασης. Σχολιάζοντας τη συμφω-
νία, ο εισηγητής Λουκάς Φουρλάς (ΕΛΚ, Κύπρος) ανέφε-
ρε ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα επικεντρω-
θεί στην προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της 
πρόσβασης σε δεξιότητες για την πράσινη και την ψηφι-
ακή μετάβαση, καθώς και στην αναβάθμιση και την επα-
νεκπαίδευση και τόνισε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Ο 
Dragos Pîslaru (Renew, Ρουμανία), πρόεδρος της επιτρο-
πής Απασχόλησης (ΕΜPL) σχολίασε ότι με το Ευρωπαϊκό 
Έτος Δεξιοτήτων θα μπορέσει να γίνει πράξη η φιλοδοξία 
της Ευρώπης για ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η 
συμφωνία αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην ολομέ-
λεια στις 30 Μαρτίου.
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