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Σημαντικές Ημερομηνίες
18 Απριλίου 2019
Ολοκλήρωση της 8ης νομοθετικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ)

15 Μαΐου
Πανευρωπαϊκό debate των επικεφαλής υποψηφίων. Αίθουσα Ολομέλειας Βρυξέλλες και αναμετάδοση από European Broadcasting Union (https://www.ebu.ch/home)

23-26 Μαΐου
Ψηφοφόροι σε 27 κράτη-μέλη θα ψηφίσουν για τους βουλευτές του ΕΚ.
hh Οι ευρωπαϊκές εκλογές διοργανώνονται υπό τις διατάξεις της γενικής ευρωπαϊκής
εκλογικής νομοθεσίας, αλλά οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας άπτονται της
εθνικής δικαιοδοσίας και θα μπορούσαν να αλλάξουν στα κράτη-μέλη μέχρι τις εκλογές.
hh Κάθε κράτος μέλος δικαιούται να εκλέξει έναν ορισμένο αριθμό βουλευτών. Με την
αποχώρηση των 73 ευρωβουλευτών της Μεγάλης Βρετανίας, το Σώμα του ΕΚ και το
Συμβούλιο της ΕΕ (ΣΕΕ) συμφώνησαν να μειωθεί ο αριθμός των εδρών από 751 σε
705 από τις εκλογές του 2019 και έπειτα. Η κατανομή των εδρών καθορίζεται στις
Συνθήκες της ΕΕ. Οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν περισσότερες έδρες από
τις χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά οι μικρότερες χώρες διαθέτουν περισσότερες έδρες από όσες θα διέθεταν αν εφαρμοζόταν το σύστημα της απλής αναλογικής.
hh Το εκλογικό κατώφλι για την εκλογή βουλευτή στο ΕΚ είναι 5% για την Τσεχία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Λιθουανία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Το 4% ισχύει για την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σουηδία, 3% για
την Ελλάδα και 1,8% για την Κύπρο. Οι υπόλοιπες χώρες δεν θέτουν ελάχιστο όριο.
23 Μαΐου

24 Μαΐου

25 Μαΐου

26 Μαΐου

Ολλανδία

Ιρλανδία

Μάλτα

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,

Σλοβακία

Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία,

Λετονία

Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία,
Λιθουανία, Λουξεµβούργο,
Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία,
Ισπανία, Σουηδία
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1. Τι ισχύει για την Ελλάδα
1.1. Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019
hh Οι εκλογείς ψηφίζουν σε εκλογικό κέντρο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.
hh Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους.
hh Οι εκλογείς θα εκλέξουν 21 μέλη του ΕΚ.
hh Μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα, συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας και έχουν εγγραφεί εγκαίρως στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου.
hh Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια
αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα επιλέγουν μεταξύ των ίδιων καταλόγων υποψηφίων.
hh Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων για
να εκλεγούν στο Κοινοβούλιο. Στην πράξη, καθώς θα υπάρχουν 21 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα, κάθε πολιτικό κόμμα θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 4,76% των ψήφων για να εξασφαλίσει μία θέση στο Κοινοβούλιο. Εφαρμόζεται η ψήφος με έκφραση προτίμησης, η οποία δίνει στους εκλογείς
τη δυνατότητα να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην λίστα του κόμματος που επιλέγουν. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης
είναι πιθανότερο να εκλεγούν.

ιστότοπος https://www.evropaikes-ekloges.eu παρέχει τακτικές ενηµερώσεις για τους πολίτες, τις εκλογικές περιφέρειες και
τους υποψηφίους σε κάθε κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για το πώς µπορεί να ψηφίσει κάποιος από το εξωτερικό.

2. Τι θα γίνει μετά τις Ευρωπαϊκές Εκλογές
hh Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα νέα μέλη του νέου
Κοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες.
hh Στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
hh Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.
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23 - 26 Μαΐου
Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ιούνιος
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητά με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για το πρόσωπο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Μετά τη
συνεννόηση με το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καταθέτει
πρόταση που έχει επιλεγεί από τα μέλη του με ενισχυμένη πλειοψηφία

2 - 4 Ιουλίου
1η Ολομέλεια της 9ης Κοινοβουλευτικής περιόδου

15 - 18 Ιουλίου
Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(με πλειοψηφία των μελών (τουλάχιστον 353)

Ιούλιος - Αρχές Σεπτεμβρίου
Τα κράτη-μέλη προτείνουν τους υποψήφιους Επιτρόπους σε στενή
συνεργασία με τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων στις επιτροπές του Κοινοβουλίου

Τέλη Οκτωβρίου
Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τη νέα Επιτροπή (με πλειοψηφία των
παρόντων βουλευτών)

1 Νοεμβρίου
Ορκωμοσία της νέας Επιτροπής
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3. Πολιτικές Ομάδες
hh Μολονότι εκλέγονται ανά χώρα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάσσονται σε πολιτικές ομάδες με κοινή ιδεολογία και ταυτότητα, γεγονός που προσδίδει στον κάθε βουλευτή μεγαλύτερη επιρροή.
hh Οι κανόνες του Κοινοβουλίου ορίζουν ότι κάθε ομάδα έχει τουλάχιστον 25 μέλη και
εκπροσωπεί ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ.
hh Τα πολιτικά κ όμματα στα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν συνήθως ότι ανήκουν σε ορισμένη υπάρχουσα ομάδα ή ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να σχηματίσουν ή να
προσχωρήσουν σε νέα στην αρχή της προεκλογικής περιόδου κι συχνά διεξάγουν
κοινή προεκλογική εκστρατεία. Την 8η κοινοβουλευτική περίοδο υπήρχαν οκτώ πολιτικές ομάδες στο σημερινό Κοινοβούλιο.
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4. Πολιτικές Ομάδες 2014-2019
Δύναμη κρατών-μελών στις πολιτικές ομάδες του ΕΚ (2014-2019)
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5. Κορυφαίος Υποψήφιος
hh Από τις 18 Φεβρουάριου 2019, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύουν προβλέψεις για τη σύσταση του, συμπεριλαμβαν ομένων πληροφοριών για
κάθε χώρα, με βάση τις διαρκώς μεταλλασσόμενες προθέσεις ψήφου.

https://www.europarl.eu/news/el/press-room/
elections-press-kit/5/provol1-edron-tis-epomenissunthesis-tou-ek
hh Η πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα καταστήσει ενδε χομένως αναγκαία
τη δημιουργία νέων συμμαχιών και την ανάδε ιξη νέων ομάδων. Από το 2014, νέοι
πολ ιτικοί σχηματισμοί έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις εθνικές πολιτικές σκηνές
και (σύμφωνα με τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα) θα διεκδικήσουν έδρες στις
επόμενες εκλογές.
hh Αν αυτοί οι σχηματισμοί δεν είναι μέλη κάποιου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος
και λαμβάνοντας υπόψη ότι δε συμμετέχουν στις υφιστάμενες πολιτικές ομάδες στο
ΕΚ, οι έδρες τους στις προβλέψεις που δημοσιεύει η Μονάδα Παρακολούθησης της
Κοινής Γνώμης του ΕΚ εντάσσονται στην κατηγορία «άλλα».

Δημοσκόπηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Parlemeter 2018
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/
parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf

Το
62% των πολιτών πιστεύει ότι η
ένταξη της χώρας τους
στην ΕΕ είναι θετική εξέλιξη, ενώ περισσότεροι τα δύο
τρίτα (68%) συµφωνούν ότι
η χώρα τους έχει ωφεληθεί
από την ΕΕ. Είναι το
υψηλότερο ποσοστό
από το 1983.

Το 66%
των Ευρωπαίων θα ψήφιζε για την παραµονή της
χώρας του στην ΕΕ (πλειοψηφία σε όλα τα κράτη µέλη)
και µόνο το 17% θα ήταν
υπέρ της αποχώρησης, µε
άλλο ένα 17% να είναι
αναποφάσιστο.

hh Από το 2014 τα Ευρωπαϊκά Π ολιτικά Κόμματα συμφωνούν στο πρόσωπο που θα
είναι ο «κορυφαίος υποψήφιός» τους και θα ηγείται της προεκλογικής τους εκστρατείας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/
elections-press-kit/6/korufaioi-upopsifioi-gia-tinproedria-tis-europaikis-epitropis

6. Πολιτικές Ομάδες του ΕΚ και Ευρωπαϊκά Πολιτικά
Κόμματα
Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα είναι διεθνικά, γνωστά ως Ευρωπαϊκές Πολιτικές Οικογένειες. Οι πολιτικές ομάδες στο ΕΚ είναι δομές που οργανώνουν και συντονίζουν τις
δράσεις και το έργο των βουλευτών κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικές περιόδου. Τα
Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και οι Πολιτικές Ομάδες του ΕΚ συνδέονται και μοιράζονται την ίδια ιδεολογία. Η πολιτικές ομάδες στο ΕΚ είναι το «δεξί χέρι» των Ευρωπαϊκών
Πολιτικών Κομμάτων, τα οποία συμμετέχουν μέσω των ομάδων τους στο ΕΚ. Σημειώνεται, επίσης, ότι μέλη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων είναι τα εθνικά κόμματα
των κρατών-μελών. Που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για
το ΕΚ, μόνο τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν και
να ορίζουν το περιεχόμενο των εκστρατειών και όχι οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ. Αυτά
επίσης συζητούν με τους αρχηγούς ή πρωθυπουργούς των κρατών-μελών στις συνόδους
κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την ευθύνη επιλογής και στήριξης των
υποψηφίων για την Προεδρία της Επιτροπής.

hh Με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ένας από αυτούς τους «κορυφαίους
υποψηφίους» θα εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο πής από το Ε Κ αφού
προταθεί επίσημα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι θα λάβουν
υπόψη τους το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
hh Πρόσφατο Flash Barometer του ΕΚ (Νοέμβριος 2018), καταδεικνύει ότι το 67% των
ερωτηθέντων υποστηρίζει πως αυτή η διαδικασία αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη
δημοκρατία στην ΕΕ (έναντι του 61% των ερωτηθέντων τον Απρίλιο του 2018) και καθιστά τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο διαφανή.

βλ.http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/20181210IPR21418/eu-elections-support-for-euand-the-lead-candidates-process-continues-to-rise.
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Κόμμα

Κορυφαίος/οι Υποψήφιοι

Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα

@Manfred Weber

Κόμμα των
Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών

@timmermansEU

Συμμαχία των
Συντηρητικών
και
Μεταρρυθμιστών
της Ευρώπης

J
an Zahradil
@zahradilJan

Συμμαχία των
Φιλελεύθερων
και
Δημοκρατών
για την Ευρώπη

Έχει ορίσει μια ομάδα φιλελεύθερων
ηγετών, αντί για έναν κορυφαίο
υποψήφιο.

Ευρωπαϊκό
Πράσινο Κόμμα

Ska Keller
@SkaKeller
Bas Eickhout
@BasEickhout

Κόμμα της
Ευρωπαϊκής
Αριστεράς

Violetta Tomic
@DSDVioletta

Βιογραφικά Στοιχεία
https://www.eppgroup.eu/aboutus/members/127/biography
https://www.pes.eu/en/newsevents/news/detail/PES-unites-behindTimmermans-as-Lead-Candidate-for-2019European-elections/

http://zahradil.cz/zivotopis/

https://www.skakeller.de/en/aboutme/vita.html
https://groenlinks.nl/english/memberseuropean-parliament#eickhout
https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/K
doJeKdo/PoslankeInPoslanci/poslanec?idOs
eba=P289

7. Τι διακυβεύεται…
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να είναι πιο κατακερματισμένο
hh Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι απώλειες των παραδοσιακών Ευρωπαϊκών Πολιτικών
Κομμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δε ν θα κατορθώσουν να σχηματίσουν έναν
«μεγάλο συνασπισμό», οδηγώντας σε αχαρτογράφητα νερά το Κοινοβούλιο.
hh Οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν και μετατόπιση προς τα δεξιά, που καταγράφεται στα
κράτη-μέλη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Νέοι «Παίκτες»
hh Οι ευρωεκλογές του 2014 αποτέλεσαν «ορόσημο» για την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο ριζοσπαστικών κομμάτων τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά. Από
τότε ωστόσο πάνω από 100 νέα κόμματα έχουν συγκροτηθεί σε κράτη-μέλη, κάποια
μάλιστα πρόκειται να στείλουν τα πρώτα μέλη τους στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τις
εκλογές του Μαΐου, όπως: Εναλλακτική για τη Γερμανία, Δημοκρατία Μπροστά (Γαλλία), Kukiz 15 (Πολωνία), Κόμμα Πειρατών (Τσεχία), Ένωση Σώστε τη Ρουμανία, Πανευρωπαϊκό Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη και Πανευρωπαϊκό Κίνημα Volta
Europe.
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Δύναμη Πολιτικών Ομάδων του ΕΚ 1979-2019

Εθνικά Κόμματα και Πολιτικές Ομάδες στο ΕΚ 1979-2019
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Ποσοστά Συμμετοχής στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 1979-2014

hh Αναλυτικά αποτελέσματα των προηγούμενων ευρωπαϊκών εκλογών διατίθενται σε
γραφήματα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
hh Τα εκλογικά αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν ανά χώρα και για την ΕΕ στο σ
ύνολό της. Αναγωγή των αποτελεσμάτων των εθνικών πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κομμάτων παρουσιάζονται σε πίνακες και γραφήματα.
hh Τα στοιχεία για το 2009 και το 20 14 είναι ήδη διαθέσιμα και θα συ μπληρωθούν
με στοιχεία για την περίοδο 1979 - 2004 στις 26 Μαΐου. Πληροφορίες σχετικά με το
ποσοστό συμμετοχής του εκλογικού σώματος και τη ν ισόρροπη εκπροσώπηση των
δύο φύλων στο Κοινοβούλιο είναι διαθέσιμες για όλες τις ευρωεκλογές που έχουν
πραγματοποιηθεί από το 1979 με άμεση καθολική ψηφοφορία.

βλ. http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/elections-press-kit/8/apotelesmata-toneuropaikon-eklogon-1979-2014-diadiktuakiefarmogi
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Επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 - 2018
Το ΕΚ αποκτά όλο και περισσότερες εξουσίες μέσω διαδοχικών τροποποιήσεων των ευρωπαϊκών
συνθηκών, οι οποίες αυξάνουν όλο και περισσότερο το κύρος του. Συγκεκριμένα, και αντίθετα,
με τον προκάτοχό του, τη Συνέλευση, που βασική της αρμοδιότητα ήταν να επιτηρεί, το ΕΚ σήμερα είναι όχι μόνο το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αλλά λειτουργεί ως
συννομοθέτης, ασκώντας από κοινού με το Συμβούλιο με την ΕΕ την εξουσία να εγκρίνει και να
τροποποιεί νομοθετικές προτάσεις καθώς και να αποφασίζει για τον ενωσιακό προϋπολογισμό.
Για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ κατά κανόνα ακολουθείται ηλεγόµενη «συνήθης νοµοθετική διαδικασία». Σήµερα εφαρµόζεται σε καθορισµένους τοµείς πολιτικής που καλύπτουν την πλειοψηφία των τοµέων αρµοδιότητας της ΕΕ. Αυτό
σηµαίνει ότι οι προτεινόµενοι νόµοι πρέπει να εγκριθούν τόσο από το άµεσα
εκλεγµένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συµβούλιο (που εκπροσωπεί
τις κυβερνήσεις των 28 χωρών µελών της ΕΕ).
H συνηθής νοµοθετική διαδικασία βασίζεται στην αρχή της ισοτιµίας µεταξύ
του άµεσα εκλεγµένου ΕΚ, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ, και του
Συµβουλίου της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών.
Οι δυο θεσµοί θεσπίζουν νοµοθεσία από κοινού, έχοντας ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις – κανένας από τους δύο δεν µπορεί να θεσπίσει νοµοθεσία χωρίς
τη συµφωνία του άλλου. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το πεδίο εφαρµογής της
διαδικασίας συναπόφασης σχεδόν διπλασιάστηκε και επεκτείνεται σε 85 τοµείς
δραστηριότητας από 44 προηγουµένως βάσει της Συνθήκης της Νίκαιας.

Περίπου 600 νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Γιούνκερ
έχουν συζητηθεί, βελτιωθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς μετά τις
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, από τις εκλογές του 2014.
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Πεδίο Εφαρμογής της διαδικασίας Συναπόφασης

Αποκλειστική
αρμοδιότητα

Συντρέχουσα
αρμοδιότητα

Αρμοδιότητα για τη
στήριξη, τον συντονισμό ή
τη συμπλήρωση των
δράσεων των κρατών
μελών

Αρμοδιότητα για τη
θέσπιση ρυθμίσεων βάσει
των οποίων τα κράτη μέλη
της ΕΕ οφείλουν
να συντονίζουν τις
πολιτικές τους

• εσωτερική αγορά

• προστασία και βελτίωση • οικονομική πολιτική
της ανθρώπινης υγείας

• θέσπιση των κανόνων
ανταγωνισμού που είναι
αναγκαίοι για τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς

• κοινωνική πολιτική, η
οποία περιορίζεται στις
πτυχές που καθορίζονται στη ΣΛΕΕ

• βιομηχανία

• απασχόληση

• νομισματική πολιτική
για τα κράτη μέλη με
νόμισμα το ευρώ

• οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή

• πολιτισμός

• κοινωνικές πολιτικές

• διατήρηση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων
στο πλαίσιο της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής

• γεωργία και αλιεία με
εξαίρεση τη διατήρηση
των βιολογικών θαλάσσιων πόρων

• τουρισμός

• τελωνειακή ένωση

• περιβάλλον
• κοινή εμπορική πολιτική σύναψη διεθνών
συμφωνιών
–– όταν η σύναψή τους
προβλέπεται από
νομοθετική πράξη
της ΕΕ
–– όταν η σύναψή τους
είναι απαραίτητη για
να ασκεί η Ένωση την
εσωτερική της αρμοδιότητα
–– κατά το μέτρο που η
σύναψή τους ενδέχεται να επηρεάσει
τους κοινούς κανόνες
ή να μεταβάλει την
εμβέλειά τους

• παιδία επαγγελματική
εκπαίδευση, νεολαία,
αθλητισμός

• προστασία των καταναλωτών

• πολιτική προστασία

• μεταφορές

• διοικητική συνεργασία

• διευρωπαϊκά δίκτυα
• ενέργεια
• χώρος ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης
• κοινές προκλήσεις για
την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας
για τις πτυχές που καθορίζονται στη ΣΛΕΕ
• τεχνολογική ανάπτυξη
και διάστημα
• αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική
βοήθεια

Οι νομικά δεσμευτικές πράξεις της
Ένωσης στους τομείς
αυτούς δεν μπορούν
να προβλέπουν εναρμόνιση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων των
κρατών μελών.
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Κύριες Νομοθετικές Προτάσεις (2014-2019)
• Ασφάλεια πτήσεων: Το Κοινοβούλιο στηρίζει την οδηγία της ΕΕ για τις καταστάσεις
με τα ονόματα των επιβατών (PNR)
• Οι ευρωβουλευτές παίρνουν μέτρα κατά της αλόγιστης χρήσης πλαστικής σακούλας
• Άνοιγμα της αγοράς πληρωμών μέσω διαδικτύου
• Το ΕΚ επικυρώνει τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και τη θέτει σε ισχύ
• Μεγαλύτερη διαφάνεια στα τέλη συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες
• Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής: το τελευταίο βήμα στη νομοθετική διαδικασία
• WiFi4EU: δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους
• Έγκριση του νομοθετικού πακέτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
• Διαδικτυακές αγορές χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς
• Εταιρική διακυβέρνηση: το ΕΚ ψηφίζει την επιβολή φορολογικής διαφάνειας
• Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: Νέοι κανόνες
• Νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ
(ΠΔΠ)
• Κοινοί κανόνες ασύλου συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του κανονισμού
του Δουβλίνου μεταρρύθμιση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας
• Ποιότητα του πόσιμου νερού, Ασφαλέστερες τράπεζες στην Τραπεζική Ένωση
• Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
• Καλύτερος συνδυασμός εργασίας και οικογενειακής ζωής για γονείς και κηδεμόνες
• Διαφανείς και προβλέψιμες εργασιακές συνθήκες
• Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
• Ενεργειακή απόδοση
• Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
• Εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα
• Περιορισμός των πλαστικών μίας χρήσης
• Διασφάλιση των δραστηριοτήτων του Erasmus+ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

JEAN MONNET CHAIR | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             17

Χαρακτηριστικά της Δράσης της Ολομέλειας του ΕΚ (Ιούλιος 2014-Δεκέμβριος 2017)

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα: βήμα προς βήμα η νομοθετική
διαδικασία σε όλους τους τομείς πολιτικών από το 2014
http://www.europarl.europa.eu/l
egislative-train/summary

Τελικά νομοθετικά ψηφίσματα στις Ολομέλειες του ΕΚ (2004-2017)

Με τα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο επίσης ενσωμάτωσε στις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήματα που αφορούν την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφερόντων, τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και τις δικαιότερες τιμές για τους αγρότες. Σε
περιπτώσεις σκανδάλων ή καταχρήσεων (όπως τα Luxleaks, τα Panama Papers, η απάτη πολλών
αυτοκινητοβιομηχανιών με τις εκπομπές αεριών, οι αδειοδοτήσεις για φυτοφάρμακα), το Κοινοβούλιο σύστησε ειδικές επιτροπές που διεξήγαγαν εις βάθος έρευνες και ακροάσεις στις οποίες
κάλεσε τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν. Τα πορίσματα και οι λεπτομερείς συστάσεις τους
αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε νέες νομοθετικές προτάσεις.

βλ.https://oeil.secure.europarl.
europa.eu/oeil/sear
ch/search.do?searchTab=y
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Από τον Ιούλιο του 2014, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ κατέγραψε περίπου 6.400 αναφορές και
ασχολήθηκε με καταγγελίες, αιτήματα και παρατηρήσεις πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της
νομοθεσίας της ΕΕ. Η επιτροπή ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των πολιτών που καταθέτουν την
αναφορά και των κρατών μελών, προκειμένου να λυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ορισμένες
αναφορές συζητούνται και στην ολομέλεια με προφορικές ερωτήσεις και ψηφίσματα.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/
home.htm

Συνεργασία/επαφές του ΕΚ με πολίτες και εθνικά κοινοβούλια
(Ιούλιος 2014 - Δεκέμβριος 2017)

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες και περιεχόμενο πολυμέσων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει δωρεάν εργαλεία και υπηρεσίες πολυμέσων προκειμένου να
βοηθήσει τα ΜΜΕ να καλύψουν το έργο του στο διάστημα μέχρι τις ευρωεκλογές.
Ειδικότερα, παρέχει στα ΜΜΕ υψηλής ποιότητας, έτοιμο προς χρήση περιεχόμενο πολυμέσων, δελτία Τύπου, άρθρα, βίντεο, γραφήματα και φωτογραφικό υλικό.

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/
Multimedia
-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/packages

Επίσης, το ΕΚ αναμεταδίδει ζωντανά τις ολομέλειες και τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η ζωντανή αυτή αναμετάδοση διατίθεται μέσω δορυφόρου και διαδικτύου σε
ανάλυση κατάλληλη για τηλεόραση και διαδίκτυο. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο στο Κέντρο Πολυμέσων [https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home]
Προσφέρει επίσης υπηρεσίες και εγκαταστάσεις όπως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά στούντιο,
πληρώματα «ENG» (ηχολήπτης και κάμεραμαν), θέσεις «stand-up» και φωτορεπορτάζ. Τα ΜΜΕ
μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται [http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html, κάντε κλικ στις “Υπηρεσίες”].
Οι έρευνες, τα ενημερωτικά και τα θεματολογικά δελτία της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ (EPRS),
που παρέχει ανεξάρτητη, αντικειμενική και έγκυρη πληροφόρηση για να βοηθά στη λήψη αποφάσεων του Κοινοβουλίου και να προσφέρει γνώση σε βάθος σε όλους τους τομείς πολιτικής για
το ευρύ κοινό, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της και σε εφαρμογή για κινητές συσκευές.
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https://epthinktank.eu
https://epthinktank.eu/2018/01/17/the-new-eprsapp-is-available-now/

Η συλλογή γραφικών της EPRS προσφέρει συλλογή γραφικών παραστάσεων, διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών με στατιστικά στοιχεία που είναι ελεύθερης χρήσης (με αναφορά στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πηγή).
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/

Χρήσιμες επαφές για τους δημοσιογράφους
Οι εκπρόσωποι Τύπου στο Κοινοβούλιο και σε όλα τα κράτη μέλη (Γραφεία του ΕΚ) καλύπτουν
όλους τους τομείς πολιτικής και βοηθούν τα Μέσα Ενημέρωσης σε κάθε θέμα που σχετίζεται με
το κοινοβουλευτικό έργο.

Υπηρεσία του Εκπροσώπου Τύπου
Η υπηρεσία του Εκπροσώπου Τύπου παρέχει πληροφορίες για θεσμικά θέματα και απαντά σε
ερωτήσεις σχετικές με τους κανόνες, τις διαδικασίες, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση
του
Κοινοβουλίου. Για απαντήσεις στις πι ο συχνές ερωτήσεις, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατα ενημερωμένες συχνές ερωτήσεις.
http://www.europarl.europa.eu/news/el/faq
Περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινή
οργάνωση και λειτουργία του ΕΚ.
Η επικαιροποίηση των ερωτήσεων και απαντήσεων είναι συχνή προκειμένου να
συμπεριλάβει θέματα τρέχοντος και διαρκούς ενδιαφέροντος για τα μέσα ενημέρωσης.

Υπηρεσία Τύπου
Οι εκπρόσωποι Τύπου στο Κοινοβούλιο και σε όλα τα κράτη μέλη (Γραφεία του ΕΚ) καλύπτουν
όλους τους τομείς της δράσης του ΕΚ και απαντούν στις ερωτήσεις των Μέσων Ενημέρωσης.
Συντάσσουν ενημερωτικά δελτία και Δελτία Τύπου για τις συζητήσεις και τις ψηφοφορί ες και
διοργανώνουν συνεντεύξεις Τύπου και σεμινάρια.

Στοιχεία επικοινωνίας ανά κράτος μέλος και ανά τομέα πολιτικής

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/
public/contact/ep-presscontact-en.pdf
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Briefings, δελτία Τύπου και η εβδομαδιαία ατζέντα βρίσκονται online στο τμήμα Αίθουσας Τύπου
στον ιστότοπο europarl.eu. Δείτε τα τελευταία νέα στο @EuroparlPress.

Εκπρόσωποι Τύπου Πολιτικών Ομάδων στο ΕΚ
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181214RES218
15/20181214RES21815.pdf
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