Σε τοποθέτησή μας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με αφορμή τη συζήτηση και το ψήφισμα για την κατάσταση στην Τουρκία και ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων
δημάρχων, υπογραμμίσαμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί και να προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών, τη στιγμή που στην
Ευρώπη αναλωνόμαστε σε θεωρητικές συζητήσεις και ψηφίσματα.
Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία αντικαθιστά με διοικητικές αποφάσεις δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους με την συνήθη κατηγορία υπόθαλψης της τρομοκρατίας και τους αντικαθιστά με κρατικά
όργανα. Συνεχίζει εδώ και 3 χρόνια την παράνομη κράτηση του ηγέτη του HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς, φυλακίζει δημοσιογράφους και ποινικοποιεί κάθε μη αρεστή πολιτική δραστηριότητα. Εισβάλει
στην ΑΟΖ κράτους-μέλους της ΕΕ και απειλεί με εποικισμό της πόλης της Αμμοχώστου κατά παράβαση ψηφισμάτων του Σ.Α του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποτελεί ένα διεθνή τρομοκράτη
δημιουργώντας προβλήματα στο εσωτερικό της αλλά και σε ολόκληρη περιοχή.
"Κάποιοι πρέπει να προβληματιστούν για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα και την αποτελεσματικότητα τους. Μόνο με λήψη οικονομικών κυρώσεων θα ανατραπεί η σημερινή
κατάσταση και θα οδηγήσει σε μία δημοκρατική Τουρκία που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα να είναι αξιόπιστος εταίρος".

Θα είναι συνυπεύθυνοι…
Κατά τη διάρκεια συζήτησης, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, με θέμα την επικίνδυνη κλιμάκωση και τον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίσαμε ότι
στόχος θα πρέπει να είναι η αποκλιμάκωση ενώ αναφερθήκαμε και στην ανάγκη λήψης αυστηρών κυρώσεων.
Συγκεκριμένα αναφέραμε : «Ας υποθέσουμε ότι η Τουρκία δεν κατέχει το 37% της Κύπρου, ότι δεν απειλεί καθημερινά την Ελλάδα και έχει εισβάλει στο Αιγαίο. Ας υποθέσουμε ότι Τουρκία δεν έχει
υπογράψει Σύμφωνο με την Λιβύη. Ας υποθέσουμε ότι η Τουρκία δεν εκβιάζει την Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Τότε θα καταλάβαινα την στάση των εταίρων μας οι οποίοι τηρούν μια χλιαρή στάση
απέναντι της. Σήμερα που μιλάμε το Oruc Reis πήγε για σέρβις και κάποιοι πανηγυρίζουν. Την ίδια στιγμή τα Barbaros και Yavuz αλωνίζουν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Στόχος θα πρέπει να είναι για αποκλιμάκωση. Αν δεν ληφθούν αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται
σήμερα, θα είναι συνυπεύθυνοι για τις ενέργειες της».
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Δεν είναι αρμόδιοι…
Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να απαγορεύσει στους
ταξιδιωτικούς πράκτορες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να
προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα σε περιοχές της
Κύπρου, στις οποίες δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
η κυβέρνηση της Κύπρου. Αυτή ήταν απάντηση της
αρμόδιας για τις Μεταφορές, τέως επιτρόπου Aldina
Vălean, στη γραπτή ερώτηση που καταθέσαμε, σχετικά
με τις απευθείας πτήσεις προς το παράνομο
αεροδρόμιο της Τύμβου.
Στην ερώτησή μας είχαμε επισημάνει ότι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και ταξιδιωτικά γραφεία προβαίνουν σε
διαφημιστικές εκστρατείες και προβάλλουν ως
τουριστικούς προορισμούς, τα κατεχόμενα εδάφη της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, τα τελευταία
χρόνια παρατηρήθηκε συντονισμένη εκστρατεία
τουριστικής προώθησης των κατεχομένων, με
διαφημιστικές αφίσες σε δημόσιους χώρους στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Δεδομένου ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται
να τηρούν τις διεθνείς συμβάσεις και οι πλείστες εστίες
διαμονής και προβολής ανήκουν σε Κύπριους
πρόσφυγες, ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι
σκοπεύει να πράξει ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η
παράνομη εκστρατεία κατάχρησης του δικαιώματος
στο
επιχειρείν,
παραπληροφόρησης
και
εκμετάλλευσης των περιουσιών Κυπρίων πολιτών μέσω
της διαφήμισής τους.
Η κ. Vălean δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια
να απαγορεύσει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα
σε περιοχές της Κύπρου, στις οποίες δεν ασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο η κυβέρνηση της Κύπρου.
Ωστόσο, η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές, απαγορεύει την παραπλανητική
διαφήμιση, που οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τους
καταναλωτές να λάβουν απόφαση συναλλαγής, την
οποία διαφορετικά δεν θα είχαν λάβει.

Για την παραβίαση της ΑΟΖ
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, κ. Josep Borrell, απάντησε στη γραπτή ερώτησή μας σχετικά με
τη νέα προκλητική παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία.
Είχαμε επισημάνει ότι, για μία ακόμη φορά, η Τουρκία κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την αποστολή του
γεωτρύπανου «Γιαβούζ», εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για την τρίτη, κατά σειρά,
παράνομη γεώτρηση, εντός της νότιας ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας της Κύπρου, στο ερευνητικό τεμάχιο 8, για το οποίο έχει δοθεί άδεια στις
ευρωπαϊκές εταιρείες ΕΝΙ και ΤΟΤΑL.
Τονίσαμε ότι η ανάπτυξη των γεωτρήσεων παραβιάζει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και το εθιμικό διεθνές δίκαιο,
που είναι το ίδιο δεσμευτικό και για χώρες που δεν είναι μέλη της UNCLOS, όπως η Τουρκία. Πρόκειται για παράνομες διεκδικήσεις στην
υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των αποκλειστικών κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κύπρου, για εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.
Παράλληλα, ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, ως πλήρες
κράτος μέλος της Ε.Ε. και αν σκοπεύει να προχωρήσει σε στοχευμένες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;
Ο κ. Borrell ανάφερε ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν εκ νέου τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας .
Επίσης, σημειώνει ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2019, το Συμβούλιο ενέκρινε πλαίσιο περιοριστικών μέτρων, ως απάντηση στις παράνομες γεωτρήσεις
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλαίσιο επιτρέπει τη δυνατότητα επιβολής ταξιδιωτικής απαγόρευσης και δέσμευσης περιουσιακών
στοιχείων εις βάρος προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες γεώτρησης που συνδέονται με την εξερεύνηση
και παραγωγή υδρογονανθράκων, οι οποίες διεξάγονται χωρίς την άδεια της Κύπρου, εντός των χωρικών της υδάτων, της ΑΟΖ της ή στην
υφαλοκρηπίδα της. Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 το Συμβούλιο έθεσε δύο άτομα υπό τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα.
Καταληκτικά, ο κ. Borrell, τόνισε ότι, πρέπει να τηρούνται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας και τα
κυριαρχικά δικαιώματα επί των θαλάσσιων ζωνών όλων των κρατών μελών. Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να τηρούν αυτές τις
αρχές και να απέχουν από κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Το ντοκιμαντέρ «Ίχνη», για τους αγνοούμενους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Σαράντα πέντε χρόνια μετά την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ένα ντοκιμαντέρ
επαναφέρει στο προσκήνιο μια πληγή της Κύπρου που μένει ακόμη ανοιχτή, τους αγνοούμενους του
1974.
Η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ίχνη - Traces» φιλοξενήθηκε εκ μέρους μας, στη καρδιά της Ευρώπης,
με σκοπό τη συζήτηση στο ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο, του ρόλου του διεθνούς δικαίου
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μέσα από μαρτυρίες συγγενών, νομικών, ιστορικών, αρχαιολόγων και δημοσιογράφων,
αναδεικνύονται οι ευθύνες των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του διεθνούς παράγοντα.

Δείχνουν ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ξεχάσει. Υπογραμμίζουν τις τεράστιες και
εγκληματικές ευθύνες της Τουρκίας που εξακολουθεί να μη διευκολύνει την ιστορική έρευνα για
τον εντοπισμό των Κυπρίων στρατιωτών και πολιτών που πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Αναδεικνύουν την
υποχρέωση των διεθνών οργανισμών να πιέσουν την Τουρκία να ανοίξει τα αρχεία της.
Υπενθυμίζουν τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες της Κυπριακής πλευράς που δεν ασκεί την
απαραίτητη πίεση, ώστε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο.
Στην αφήγηση του ντοκιμαντέρ, παράλληλα με τους αγνοούμενους, αναδεικνύεται η περιπέτεια
των αρχαίων και θρησκευτικών κειμηλίων που κλάπηκαν, φυγαδεύτηκαν ή και πουλήθηκαν στο
εξωτερικό, με ευθύνη των κατοχικών δυνάμεων.

Πρωτοφανής για την πολιτική ζωή του τόπου ήταν η προσπάθεια που
καταβλήθηκε από την ηγετική ομάδα της ΕΔΕΚ για το ‘φάγωμά’ μας.
Ξεκίνησαν με πρώτη επιδίωξη τον αποκλεισμό μας από το ψηφοδέλτιο των
Ευρωεκλογών και απέτυχαν.
Συνέχισαν μ’ένα βρόμικο πόλεμο για τη μη εκλογή μας.
Χάρη στη δική σας στήριξη απέτυχαν, παταγωδώς αυτή τη φορά.
Οι αποτυχίες τους εκνεύρισαν.
Έχασαν τη ψυχραιμία τους.
Η ηθική σπίλωση και η πολιτική εξόντωσή μας ήταν πλέον ο στόχος τους. Με
στημένες και διάτρητες διαδικασίες, με παράνομες παρακολουθήσεις και
βιντεογραφήσεις, με εντεταλμένα ‘πειθαρχικά’ και όποια άλλη αθλιότητα
σκαρφίζονταν...
Και τι κατάφεραν; Να μας διαγράψουν από τα κατάστιχά τους!
Νομίζουν πως τελειώσαμε.. Πλανώνται πλάνην οικτράν!
Είμαι και θα παραμείνω ο ευρωβουλευτής του λαού της ΕΔΕΚ. Με πλήρη
σεβασμό και υπόλογος απέναντι στη συντρηπτική πλειοψηφία των
ψηφοφόρων του κόμματος και όλων των πολιτών που με τίμησαν, απέναντι
στο σύνολο του περήφανου κόσμου της ΕΔΕΚ και σ’ολόκληρη την Κυπριακή
κοινωνία.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ λοιπόν, όπως πάντα ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ!!
Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι Πλήρες Μέλος στις Επιτροπές: AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, D-ME Αντιπροσωπεία στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαυροβουνίου, DACP Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού – Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αναπληρωτής στις Επιτροπές: ENVI Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, PETI Επιτροπή Αναφορών, DLAT Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής.
Κύπρος: τηλ.: 22317877, 22317878 φαξ: 22317870
Βρυξέλλες: τηλ.: 0032 2 2845604 φαξ: 0032 2 2849604
Email: demetris.papadakis@europarl.europa.eu
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ S&D ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Το σχέδιο δράσης κατά της πανδημίας του COVID-19
εγκαινιάστηκε και προωθήθηκε από την Προοδευτική
Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (S&D) στις 25 Μαρτίου 2020.
Οι επιπτώσεις της κρίσης, που γέννησε ο COVID-19 στις κοινωνίες, συνεχίζουν να αυξάνονται
και να εξελίσσονται καθημερινά. Η Ομάδα S&D παρακολουθεί πολύ στενά την όλη κατάσταση
όπως εξελίσσεται και δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στην κρίση με νέες, δυναμικότερες
προτάσεις καθώς η κατάσταση συνεχώς εξελίσσεται βδομάδα με βδομάδα, μήνα με μήνα.
Το Σχέδιο Δράσης της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αποτελείται από 25
προτάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους τοποθετούνται σε 3 κατηγορίες (για άμεση δράση, για
μεσοπρόθεσμη δράση και για μακροπρόθεσμη δράση), και στοχεύουν στο να ξεπεραστεί η
ισχύουσα κρίση που δημιουργείται λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Οι 25 προτάσεις του Σχεδίου Δράσης της πολιτικής ομάδας S&D:

Α. Άμεση δράση
1. Επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ για έρευνα και αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων για
αποτελεσματική θεραπεία και πιθανό εμβόλιο κατά του Covid-19, το οποίο πρέπει να
είναι προσβάσιμο για όλους.
2. Αποθήκευση βασικού ιατρικού εξοπλισμού, υλικού και προμηθειών σε ολόκληρη την
ΕΕ, παροχή ιατρικών διαγνωστικών τεστ σε περιοχές που επηρεάζονται πολύ,
αποτελεσματικές και ευέλικτες κοινές προμήθειες ιατρικών προμηθειών, ενισχυμένες
υπηρεσίες δημόσιας υγείας μέσω της κινητοποίησης όλων των εργαλείων δημόσιας
υγείας διαθέσιμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Άμεση δημιουργία Corona-bond, το οποίο θα εγγυάται ένα πρόγραμμα αγοράς μέσω
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
4. Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) με ένα συγκεκριμένο
πιστωτικό όριο για την αποφυγή διασκορπισμού επιτοκίων των εθνικών δημόσιων
ομολόγων, χωρίς πρόσθετες μακροοικονομικές προϋποθέσεις.
5. Προσωρινό ευρωπαϊκό σύστημα ελάχιστου εισοδήματος για την προστασία όλων των
τύπων εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων σε
επισφαλείς μορφές εργασίας και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.
6. Εγγύηση δανείου στους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας για την αποτροπή αθέτησης
υποχρέωσης στεγαστικών δανείων, καθώς και ένα ειδικό σχέδιο για την προστασία των
ενοικιαστών από την έξωση ένεκα της κρίσης.
7. Εξασφάλιση συνεχούς προμήθειας και διανομής βασικών αγαθών και ουσιώδους
ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισμού στην ενιαία αγορά.
8. Πλήρης ευελιξία, μέσω του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της
ενεργοποίησης του άρθρου 107 παράγραφος 3 για την «αντιμετώπιση σοβαρών
διαταραχών» και την εφαρμογή του προτεινόμενου νέου προσωρινού πλαισίου της
Επιτροπής, εφόσον απαιτείται κατά τη φάση ανάκαμψης.
9. Εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών τροφίμων από τη γεωργία, την αλιεία και τις
επιχειρήσεις τροφίμων, διασφαλίζοντας τη συνεχή παραγωγή τους και τις μεταφορές
χωρίς εμπόδια στην ενιαία αγορά.
10. Καλύτερος συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά
με το κλείσιμο των συνόρων και τους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των
πράσινων λωρίδων για την προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού.

11. Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας και προσωρινή Ευρωπαϊκή Εγγύηση Απασχόλησης για
να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο μαζικής ανεργίας. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να
καθοδηγούνται από μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική κοινωνικής ανάκαμψης σε
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους,
διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και διασφαλίζοντας την ευημερία για
όλους.
12. Ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της φτώχειας και ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης. Η ευρωπαϊκή κοινωνική ανάκαμψη πρέπει να επικεντρωθεί στους πιο
ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των μονογονεϊκών νοικοκυριών.
13. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και επένδυση ποιοτικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
ιδίως για την υποστήριξη της διαδικτυακής μάθησης και της σχολικής εκπαίδευσης σε
απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και φορολογικές διευκολύνσεις για άτομα και
οικογένειες για αγορά υπολογιστών ή tablet.
14. Λήψη προληπτικών μέτρων για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σε
hotspots και κέντρα κράτησης.
15. Συμπερίληψη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις πλατφόρμες και τους μηχανισμούς
της ΕΕ για την καταπολέμηση του Covid-19.
16. Επίδειξη διεθνούς αλληλεγγύης. Χαιρετίζουμε την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης
Covid-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) καθώς και την κινητοποίηση 25
εκατομμυρίων ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που θα διοχετευτούν μέσω του
Π.Ο.Υ.

Β. Μεσοπρόθεσμη δράση

17. Επένδυση και ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας
την πρόσληψη από τα κράτη μέλη ιατρικού προσωπικού με αρκετούς πόρους για τους
μισθούς και τον ιατρικό εξοπλισμό.
18. Επαρκείς πόροι της ΕΕ μέσω ενός φιλόδοξου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για
την περίοδο 2021-2027.

Γ. Μακροπρόθεσμη δράση

19. Ενίσχυση της άμεσης δράσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας μέσω δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου,
εξουσιοδοτημένου να εκδίδει ευρωομόλογα σε σταθερή βάση το οποίο είναι απαραίτητο
για να υποστηριχθούν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών μελών να
σταθεροποιήσουν την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη καθώς και για την επιδίωξη
μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
20. Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και μετατροπή τους σε
κίνητρο για τις σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία. Ο τελικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική,
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα και η ίση κατανομή των βαρών και των κερδών της
μετάβασης.
21. Αναθεώρηση και επέκταση των ιδίων πόρων της ΕΕ (άρθρο 311 της Συνθήκης)
προκειμένου να μειωθούν οι συνεισφορές του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ)
από τα κράτη μέλη και να αυξηθεί το ποσό των νέων εσόδων, απαραίτητο για την
εφαρμογή της νέας ατζέντας και προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής πολιτικής.
22. Μια νέα Ετήσια Έρευνα Βιώσιμης Ανάπτυξης για να επαναπροσδιορίσει το τρέχον
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σε ένα θεμελιωδώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό
πλαίσιο και που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για την επίτευξη των Στόχων
Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
23. Μια νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική η οποία θα είναι όχι μόνο πιο ανταγωνιστική
αλλά και πιο ανθεκτική στα παγκόσμια σοκ, και θα αποτελεί προτεραιότητα για
στρατηγικούς τομείς. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε αυξημένη ευρωπαϊκή παραγωγή
φαρμάκων και φαρμακευτικών συστατικών, ιατρικών συσκευών, εξοπλισμού και υλικών.
24. Μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής ως
ζωτικό εργαλείο για τη στήριξη μιας συνεκτικής οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης
σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από την απλοποίηση των διαδικασιών
πρόσβασης σε κεφάλαια.
25. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης μαθαίνοντας όλα τα διδάγματα από την
τρέχουσα κρίση όσον αφορά τον ανεπαρκή προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης και τις
ικανότητες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, του οικονομικού και
του κοινωνικού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για μια ευρεία και φιλόδοξη ευρωπαϊκή
στρατηγική ανθεκτικότητας στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της
κλιματικής έκτακτης ανάγκης.

Απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ΡΟΗ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στενή
επαφή με τις κυπριακές αρχές τις οποίες
στηρίζει παρέχοντας συμβουλές και
εμπειρογνωμοσύνη,
ενισχύοντας
την
χρηματοδότηση και κινητοποιώντας πλήρως
τους μηχανισμούς της Ε.Ε. Αυτή είναι η ουσία
της απάντησης που εξ ονόματος της Ε.Ε. έδωσε
σε ερώτημά μας ο τέως επίτροπος Δημήτρης
Αβραμόπουλος.
Η ερώτηση μας ενημέρωνε για την αυξημένη
ροή παράτυπων μεταναστών, από την Τουρκία
μέσω Κατεχομένων προς τα ελεύθερα εδάφη
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζητούσε
ενημέρωση για τις δράσεις στις οποίες
προτίθεται να προβεί για τον τερματισμό του
φαινομένου, η Ε.Ε.
Ολόκληρη η απάντηση του Δημήτρη
Αβραμόπουλου έχει ως εξής:
Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 και στα
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης
Ιουλίου 2019, η ΕΕ επανέλαβε το αίτημά της
προς την Τουρκία να ενεργήσει με πνεύμα
καλής γειτονίας και να σεβαστεί την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης,
η Επιτροπή, συνεκτιμώντας την αύξηση του
αριθμού των μεταναστών που έρχονται από την
Τουρκία, βρίσκεται σε στενή επαφή με τις
κυπριακές αρχές και τις στηρίζει παρέχοντας
συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη, ενισχύοντας
τη χρηματοδότηση της ΕΕ και κινητοποιώντας
πλήρως τους οργανισμούς της ΕΕ.
Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας εξακολουθεί να
αποφέρει αποτελέσματα ως προς τον
περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και τη
διάσωση ζωών στο Αιγαίο. Αμφότερες οι
πλευρές διατηρούν τη δέσμευσή τους ως προς
την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Η
δήλωση ΕΕ-Τουρκίας ορίζει σαφώς ότι η
Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή
χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από
την Τουρκία στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της εμφάνισης νέων οδών.
Η Επιτροπή καλεί τακτικά την Τουρκία να
εφαρμόσει πλήρως και ως προς όλα τα κράτη
μέλη τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας.
Η εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί ένα από
τα κριτήρια αναφοράς στο πλαίσιο του
διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος
των θεωρήσεων..
Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
Η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για θέματα
Υγείας, κ. Στέλλα Κυριακίδου, απάντησε στη
γραπτή ερώτηση που καταθέσαμε, σχετικά με
τα μέτρα και τις δράσεις που προτίθεται να
αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ασφάλεια των πολιτών, καθώς και για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, που
προκύπτουν από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Η κ. Κυριακίδου τόνισε ότι η Επιτροπή
συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και διεθνείς
εταίρους σε όλα τα επίπεδα για την
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Δήλωσε, ως πρώτη προτεραιότητα, την
εξασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια όλων

των πολιτών, μέσω της στήριξης των συστημάτων
υγείας.
Επισήμανε ότι οι αποφάσεις καθοδηγούνται
από επιστημονικά στοιχεία και ότι η Επιτροπή
χρηματοδοτεί έρευνα, σχετικά με πιθανό
εμβόλιο και θεραπείες για την νόσο COVID-19.
Επιπλέον, ενημέρωσε ότι, βρίσκεται σε επαφή με
τον κλάδο των φαρμακευτικών και των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για να
διασφαλίσει ότι φάρμακα, εξοπλισμός και
διαγνωστικά μέσα είναι διαθέσιμα στα κράτη
μέλη που τα χρειάζονται.
Παράλληλα, στην ερώτηση, είχαμε σημειώσει τις
σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομικές και
εμπορικές ισορροπίες του πλανήτη που
προκάλεσε η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Η Ευρωπαία Επίτροπος, ανάφερε ότι η Επιτροπή
παρουσίασε άμεση απόκριση για τον μετριασμό
των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της
έξαρσης της νόσου COVID-19. Η απόκριση αυτή
περιλαμβάνει την εξασφάλιση των αναγκαίων
προμηθειών των συστημάτων υγείας, μέσω της
διαφύλαξης της ακεραιότητας της ενιαίας
αγοράς και της παραγωγής και διανομής των
αλυσίδων αξίας.
Επίσης, η Επιτροπή θα στηρίξει τους πολίτες,
ώστε να μην επηρεαστούν δυσανάλογα τα
εισοδήματα τους και οι θέσεις εργασίας τους.
Θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει
ότι η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα
μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία.
Τέλος, θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα
να δράσουν αποφασιστικά και συντονισμένα,
αξιοποιώντας την πλήρη ευελιξία του πλαισίου
για τις κρατικές ενισχύσεις και του πλαισίου του
συμφώνου σταθερότητας και ανάπτηξης.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
Η τέως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής,
Κορίνα Κρέτσου, απάντησε στη γραπτή ερώτησή
μας σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στις
καλλιέργειες, στα αρδευτικά συστήματα και στις
υποδομές κοινοτήτων της Κύπρου από τις
σοβαρές βροχοπτώσεις και τη δυνατότητα
ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ
για αυτή την περίπτωση.
Η κα Κρέτσου δήλωσε ότι το ταμείο Αλληλεγγύης
της ΕΕ (ΤΑΕΕ) θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί
εάν οι κυπριακές αρχές υποβάλουν στην
Επιτροπή, εντός 12 εβδομάδων από την
επέλευση της καταστροφής, αίτηση στην οποία
θα καταδεικνύεται ότι η συνολική άμεση ζημία
που προκλήθηκε από τις καταστροφές
υπερβαίνει το 0,6% του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος της Κύπρου, δηλ. το ποσό των 114
εκατ. ευρώ. «Οι κυπριακές αρχές δεν έχουν
γνωστοποιήσει στην Επιτροπή πρόθεσή τους να
υποβάλουν τέτοια αίτηση. Προκαταβολή έναντι
της πιθανής συνεισφοράς του ΤΑΕΕ θα
μπορούσε να καταβληθεί μόνο αφότου οι
κυπριακές αρχές ολοκληρώσουν την εκτίμηση
της ζημίας και υποβάλουν την αίτησή τους»,
πρόσθεσε η Επίτροπος
Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν επιπλέον
μέτρα στήριξης της Κύπρου που θα μπορούσαν
να ληφθούν σε επίπεδο Ένωσης, για την
αποκατάσταση των ως άνω ζημιών, μέχρι να
ολοκληρωθεί το έργο της καταγραφής και της
εκτίμησής τους, η Ευρωπαία Επίτροπος
υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα της πολιτικής

συνοχής για την Κύπρο για την περίοδο 20142020, το οποίο προωθεί τη διαρθρωτική
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη
διαχείριση κινδύνων, παρέχει 12 εκατ. ευρώ για
αυτό το σκοπό.
Επιπλέον τόνισε ότι το κυπριακό Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), μπορεί
να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθούν σε
αυτό μέτρα στήριξης επενδύσεων για την
αποκατάσταση της γεωργικής γης και του
παραγωγικού δυναμικού που έχουν υποστεί
ζημιά ή επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις,
καθώς και χρηματοδοτικές συνεισφορές σε
μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων. «Η Κύπρος
μπορεί επίσης να χορηγήσει κρατικές
ενισχύσεις, δεδομένου ότι διαθέτει ήδη εθνικό
πλαίσιο στήριξης για την αντιστάθμιση ζημιών
που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές και
δυσμενή καιρικά φαινόμενα».
ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΟΥΜΙ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντησε σε
κατεπείγουσα γραπτή ερώτησή μας, μετά από
έναν ολόκληρο χρόνο.
Βάσει Κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι κατεπείγουσες γραπτές
ερωτήσεις, απαντώνται από τον παραλήπτη
εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή της
σε αυτόν. Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα,
από την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία απάντησε στην ερώτησή μας, μετά από
ένα χρόνο!
Στην ερώτηση είχαμε επισημάνει ότι υπάρχει
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση της
απόφασης για την κατοχύρωση του κυπριακού
χαλουμιού ως Προϊόν με Ονομασία
Προέλευσης (ΠΟΠ). Παράλληλα, τόνιζαμε ότι η
παρατηρούμενη καθυστέρηση στην έκδοση της
απόφασης δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες και
προβλήματα κυρίως στους περισσότερους από
3000 αιγοπροβατοτρόφους της Κύπρου, οι
οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν προβεί σε
σημαντικές επενδύσεις με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των μονάδων τους, ώστε να
είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις
αναμενόμενες ανάγκες και στις προδιαγραφές
του προϊόντος, όπως αυτές εμφανίζονται στον
υπό έγκριση φάκελο που έχει υποβληθεί από το
2014.
Τονίζαμε τέλος την αδήριτη ανάγκη όπως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει άμεσα να
αναγνωρίσει το χαλούμι ως ένα γνήσιο,
αυθεντικό κυπριακό προϊόν.
Πιο κάτω παρατίθεται αυτούσια η απάντηση
που πήραμε από τον Janusz Wojciechowski,
αρμόδιο Επίτροπο για θέματα γεωργίας:
«Η ονομασία «Χαλλούμι/Hellim» αποτελεί
έμβλημα για την Κύπρο και η κοινή αντίληψη
σχετικά με μια προσωρινή λύση για το προϊόν
«Χαλλούμι/Hellim», η οποία θα εφαρμοστεί εν
αναμονή της επανένωσης της Κύπρου,
επιτεύχθηκε υπό την καθοδήγηση του
Προέδρου κ. Γιούνκερ στις 16 Ιουλίου 2015. Οι
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν προσηλωθεί
πλήρως στην ολοκλήρωση της εξέτασης του
φακέλου αίτησης ΠΟΠ, από την υποβολή του
στις 17 Ιουλίου 2014. Η πρώτη αξιολόγηση της
αίτησης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1151/2012, κατέληξε σε θετικό συμπέρασμα
και η αίτηση καταχώρισης του προϊόντος
«Χαλλούμι/Hellim» ως ΠΟΠ, δημοσιεύτηκε στο

πλαίσιο διαδικασίας ένστασης στις 28 Ιουλίου
2015. Υποβλήθηκαν εννέα παραδεκτές
ενστάσεις. Η Επιτροπή εξακολουθεί να
εργάζεται για τη διεκπεραίωση του φακέλου
σύμφωνα με την κοινή αντίληψη σχετικά με μια
προσωρινή λύση για το προϊόν
«Χαλλούμι/Hellim».
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του
Αντιπροέδρου της Βάλντις Ντομπρόβσκις στην
ερώτησή μας αναφορικά με τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Είχαμε ζητήσει να ενημερωθούμε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που
λαμβάνει με στόχο την αντιμετώπιση της
υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για
την οποία κύρια ευθύνη φέρουν οι τράπεζες, οι
κυπριακές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ, η οποία
θα έπρεπε να επιτηρεί και να προστατεύει.
Σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας
Κύπρου (ΚΤΚ), τα νοικοκυριά στην Κύπρο και οι
μη
χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις
εξακολουθούν να είναι υπερχρεωμένα. Ο
δείκτης του χρέους των νοικοκυριών είναι
υψηλός σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο
της ζώνης του ευρώ (58,5% του ΑΕΠ).
Στην απάντησή του, ο Β. Ντομπρόβσκις τόνισε
ότι δεδομένης της σημασίας των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η
αντιμετώπισή τους ήταν το κύριο μέσο για τον
χειρισμό του προβλήματος υπερχρέωσης της
Κύπρου. Από το 2015, οι τράπεζες έπρεπε να
εκπληρώσουν τους στόχους αναδιάρθρωσης
των ΜΕΔ. Το σχέδιο αυτό αντικαταστάθηκε το
2017 από τα πολυετή σχέδια μείωσης των ΜΕΔ
που επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και η κυπριακή εποπτική αρχή. Επίσης, το 2015
και το 2018 τροποποιήθηκαν οι κώδικες περί
πτώχευσης, αφερεγγυότητας και κατασχέσεως,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
αναδιάρθρωση του χρέους αποτελεί βιώσιμη
επιλογή χωρίς να υπονομεύεται η πειθαρχία
όσον αφορά την αποπληρωμή. «Η οργανωμένη
έξοδος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
από την αγορά θα εξαλείψει ένα μεγάλο μέρος
ΜΕΔ από το τραπεζικό σύστημα», δήλωσε ο κ.
Ντομπρόβσκις.
Στην ερώτησή μας για το αν υπάρχει
μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τον περιορισμό
του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, που αποτελεί τροχοπέδη στη
διαδικασία ανάκαμψης του τραπεζικού
συστήματος και συνολικά της ευρωπαϊκής
οικονομίας, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις τόνισε
ότι η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τα
ΜΕΔ, η οποία περιλάμβανε πρόταση για τη
θέσπιση κοινών ελάχιστων επιπέδων κάλυψης
για πρόσφατα χορηγηθέντα δάνεια που
εξελίσσονται σε μη εξυπηρετούμενα.
Ωστόσο, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές
προκλήσεις για την επίτευξη περαιτέρω
προόδου στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το
πλαίσιο αφερεγγυότητας και κατασχέσεων δεν
χρησιμοποιείται ακόμη επαρκώς. «Το γεγονός
αυτό υπονομεύει την πειθαρχία όσον αφορά
την αποπληρωμή και, ως εκ τούτου, εμποδίζει
την ταχύτερη δυνατή μείωση των ΜΕΔ», τόνισε
ο κ. Ντομπρόβσκις.
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Παιδιά υπό απειλή

Η διαφθορά και η
διαπλοκή,
στιγματίζουν την
εικόνα της Κύπρου
Η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, για τις
σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, μέσω της
πώλησης διαβατηρίων και θεωρήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εγκληματίες,
δυστυχώς, αφήνει την Κυπριακή Δημοκρατία
εκτεθειμένη, λόγω του ανεξέλεγκτου τρόπου
χορήγησης των περιβόητων χρυσών
διαβατηρίων.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι είναι ευρωπαϊκά
διαβατήρια, τα οποία δίνουν το δικαίωμα
στον οποιονδήποτε κάτοικο τρίτης χώρας, να
απολαμβάνει των δικαιωμάτων που έχουν οι
ευρωπαίοι πολίτες.
Από το 2017 προειδοποιούσαμε, μέσω των
παρεμβάσεων μας, για να αλλάξει ο τρόπος
χορήγησης των διαβατηρίων, αλλά

“

δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε.
Παρόλες τις προσπάθειες υπεράσπισης της
Κύπρου, όταν ετίθετο το θέμα αυτό, έχουμε
μείνει βαρύτατα εκτεθειμένοι, με
αποτέλεσμα να πλήττεται ουσιαστικά και η
προσπάθεια απαίτησης υποστήριξης από
τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους μας.
Μια χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή και
απειλείται καθημερινά η εθνική της
ασφάλεια και υπόσταση, δεν δικαιολογείται
να προβαίνει σε ενέργειες «πειρατικού
τύπου» για να ικανοποιηθεί η απληστία και
η ασυδοσία των λίγων και εκλεκτών.
Ένα πρόγραμμα που έπρεπε να τυγχάνει
συνεχούς αξιοποίησης και αξιολόγησης,
δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας
και ανάπτυξη στον τόπο μας, φτάνει άδοξα
στο τέλος του, αποκλειστικά και μόνο, με
τους δικούς μας χειρισμούς.
Δυστυχώς, η διαφθορά και η διαπλοκή,
στιγματίζουν την εικόνα της Κύπρου μας στο
εξωτερικό, και αν δεν ληφθούν άμεσα και
ριζοσπαστικά μέτρα, οι συνέπειες που θα
ακολουθήσουν θα είναι χειρότερες.

…πλήττεται ουσιαστικά και η
προσπάθεια απαίτησης
υποστήριξης από τους υπόλοιπους
ευρωπαίους εταίρους μας.

“

Η γραπτή ερώτησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούσε το γεγονός ότι 86 εκατομμύρια
παιδιά βρίσκονται υπό απειλή φτώχειας, λόγω κορωνοϊού.
Σύμφωνα με κοινή μελέτη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Save the Children» και της UNICEF,
ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού, απειλεί να βυθίσει ως και 86
εκατομμύρια παιδιά στη φτώχεια, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αν η πρόβλεψη επαληθευτεί, ο
αριθμός των παιδιών αυτών, θα έχει αυξηθεί κατά 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά,
κυρίως στην Ευρώπη και στην κεντρική Ασία.
Τονίσαμε πως οι σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση του κορωνοϊού,
βαραίνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες. Η απώλεια εισοδημάτων των οικογενειών σημαίνει,
συχνά, πως χάνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα τροφίμων,
ιατρική φροντίδα και φάρμακα.
Ρωτήσαμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει προβεί σε αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων
και μακροπροθέσμων επιπτώσεων του κορωνοϊού στα παιδιά και ποια μέτρα στήριξης σκοπεύει
να λάβει με σκοπό την προστασία των παιδιών.

Συστήματα κλιματισμού σε όλα τα σχολεία
Η πανδημία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν προβληματική τη λειτουργία των
σχολείων μας και απαιτούν την άμεση λήψη δραστικών αποφάσεων, ώστε τα σχολεία μας να
καταστούν χώροι άνετοι και κατάλληλοι για διδασκαλία.
Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, για δράση προς τη σωστή κατεύθυνση, η απόφαση της Ε.Ε, όπως η
Κύπρος απορροφήσει κονδύλια ύψους 1,3 δις, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Καλέσαμε την Κυβέρνησή μας να εντάξει άμεσα στο σχετικό εθνικό πρόγραμμα που θα υποβάλει
για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ακόλουθα:
• Πρόγραμμα μετατροπής όλων των σχολείων σε χώρους φιλικούς προς τον άνθρωπο και το
περιβάλλον, με την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε όλες τις αίθουσες, τα οποία
θα ηλεκτροδοτούνται με φωτοβολταϊκή ενέργεια, αφού εγκατασταθεί και ο απαραίτητος
εξοπλισμός.
• Πρόγραμμα θερμομόνωσης σε όλα τα σχολικά κτίρια.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων μας, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και
κλιματιστικών συστημάτων θα είναι προς όφελος των μαθητών μας και του διδακτικού
προσωπικού και ευρύτερα της οικονομίας του τόπου.
Επιτέλους, ας αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για το καλό της ευρύτερης κοινωνίας.

Serbia in the run-up to fair elections

Συντονίσαμε την εκδήλωση που διοργάνωσε η Πολιτική μας Ομάδα, με
θέμα "Serbia in the run-up to fair elections". Ηταν μια εκδήλωση υψηλού
επιπέδου (high-level event), με την συμμετοχή της αντιπολίτευσης της
Σερβίας. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να δώσει στους αντιπροσώπους
της αντιπολίτευσης την ευκαιρία να εξηγήσουν τη δύσκολη κατάσταση
που αντιμετώπιζε η Σερβία, πριν από τις βουλευτικές εκλογές, και να
εξηγήσουν την πρόθεσή τους για αποχή από αυτές.
Την εισαγωγή της εκδήλωσης έκανε η Ευρωβουλευτής Tanja Fajon,
Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με την Σερβία και το κλείσιμο της εκδήλωσης ανέλαβε ο
Ευρωβουλευτής Tonino Picula, Συντονιστής Εξωτερικών Υποθέσεων της
Πολιτικής Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Dragan Đilas, Πρόεδρος του Κόμματος
Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, ο Nebojša Zelenović, Πρόεδρος του
Κόμματος Μαζί για την Σερβία και ο Dejan Nikolić, Αντιπρόεδρος του
Δημοκρατικού Κόμματος της Σερβίας.

Ως σκιώδης εισηγητής, εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), χαιρέτησα το σχέδιο γνωμοδότησης της
Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του
2019 και του 2020 για την Τουρκία, το οποίο επικεντρώθηκε στα Βαρώσια, που υιοθετήθηκε με συντάκτη γνωμοδότησης, τον Έλληνα
Ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκο (ECR).
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας παρουσίασα προφορική τροπολογία, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με την οποία η
Επιτροπή Αναφορών καταδικάζει το μονομερές άνοιγμα των Βαρωσίων από το ψευδοκράτος, με την υποστήριξη του
Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, και χαιρετίζει τη δήλωση της Παρασκευής 9ης Οκτωβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώνοντας εκ νέου το καθεστώς των Βαρωσίων, όπως ορίζεται στο Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Η γνωμοδότηση έλαβε υπόψη την διερευνητική επίσκεψη που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών στην πόλη της Αμμοχώστου στις 7 και 8 Μαΐου 2018, όπου σκοπός της αποστολής ήταν να
επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες που είχε λάβει η Επιτροπή, σχετικά με την κατάσταση στην Αμμόχωστο, και ειδικότερα στα Βαρώσια, 10 χρόνια μετά την προηγούμενη
διερευνητική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου 2007.
Η Επιτροπή Αναφορών είχε διαπιστώσει ότι η επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της είναι ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τονίζεται ότι η ανάγκη για μια λύση στο καθεστώς των Βαρωσίων είναι επείγουσα και κρίσιμης σημασίας, υπενθυμίζοντας ότι η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών της 17ης Ιουλίου 2008, μετά την
1η διερευνητική επίσκεψη, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται.
Επισημαίνεται ότι η επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της θα αποτελούσε σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θα μπορούσε να καταστεί καταλύτης για
μια συνολική διευθέτηση, δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.

ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΛΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Ενας σύντομος απολογισμός για την πρώτη θητεία
Το 2014 με την εκλογή μου στο Ευρωκοινοβούλιο έδωσα την υπόσχεση ότι θα
δουλέψω σκληρά, για να αποδείξουμε ότι αυτή η μικρή πατρίδα μπορεί και έχει ρόλο και ότι
θα επιστρέφω για να σας ενημερώνω και να λογοδοτώ σε εσάς για την δράση μου.
Προσπάθησα να τηρήσω τις υποσχέσεις μου.
Πέντε χρόνια μετά, νιώθω περήφανος που μου δώσατε το δικαίωμα να αγωνιστώ για μια
καλύτερη Κύπρο, μέσα από μια καλύτερη Ευρώπη.
Ανήκω στην Πολιτική Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών,
την δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανήκοντας σε μια
τέτοια ομάδα, έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάζουμε τις αποφάσεις και να δημιουργούμε
συμμαχίες με άλλους Σοσιαλιστές συναδέλφους, από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Με άλλα λόγια, η συμμετοχή μου στην εν λόγω Πολιτική Ομάδα, μου έδωσε την ευκαιρία να
επηρεάσω πολιτικές, να κάνω παρεμβάσεις και να προσφέρω πολύ περισσότερα στην Κύπρο
μας αλλά και σε όλους εσάς.
Σε αυτά τα πέντε χρόνια, οι παρεμβάσεις μου είναι αναρίθμητες, θα προσπαθήσω όμως να
μεταφέρω ορισμένες από αυτές.
Προσπάθησα να τηρήσω τις
υποσχέσεις μου
Με δική μου πρωτοβουλία, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, επισκέφθηκε το
Λιμάνι της Λάρνακας, για να διενεργήσει αυτοψία σε σχέση με καταγγελίες πολιτών, για
επικίνδυνες και επιβλαβείς δραστηριότητες στην περιοχή.
Με δική μου πρωτοβουλία και πάλι, πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στην Αμμόχωστο, με στόχο να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα για την επιστροφή της Αμμοχώστου στους
νόμιμους κατοίκους της.
Υπήρξα σκιώδης εισηγητής για την βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε φθηνά και ασφαλή φάρμακα.
Υπήρξα επίσης, σκιώδης εισηγητής για την σημασία του νερού, ως ανθρώπινο αγαθό.
Ήμουν εισηγητής της γνωμοδότησης για τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Το #WiFi4EU είναι ένα σημαντικό και καινοτόμο βήμα στην ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε δημόσιους χώρους, για το οποίο υπήρξα, επίσης, εισηγητής.
Απέστειλα γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θίγοντας και εγείροντας ζητήματα που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, παρακινούσα την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για τα θέματα των ναρκωτικών στα σχολεία, της μικρής διάρκειας του ανεργιακού επιδόματος στην Κύπρο, για τα δικαιώματα των αναπήρων, για
την βοήθεια στους αγρότες και για πολλά άλλα ζητήματα που προβληματίζουν τον Κύπριο και Ευρωπαίο πολίτη.
Και το σημαντικότερο, με όσα μέσα είχα στη διάθεσή μου ενημέρωσα και αγωνίστηκα να πείσω για το εθνικό μας θέμα.

“

“

Το έργο μας δεν τελειώνει εδώ… Με την δική σας στήριξη… Συνεχίζουμε. Με καθαρές κουβέντες!

Το όραμα μας για το μέλλον με τη νέα θητεία
όπου οι νέοι της δεν θα αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να ανελιχθούν επαγγελματικά και
όπου ο μισθός των €800 δεν θα είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση όπου θα
επικρατεί το δίκαιο, η ισονομία και η ισοπολιτεία, όπου θα επιβραβεύονται οι άξιοι και οι
έντιμοι κι όχι οι επιτήδειοι και οι απατεώνες που θα δώσει ξανά στους νέους ανθρώπους το δικαίωμα να ονειρευτούν
και να δημιουργήσουν οικογένεια πρότυπο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου δεν θα πεθαίνουν οι ασθενείς
στην αναμονή, προσβάλλοντας μας ως κοινωνία
με σχολεία που θα παράγουν ευτυχισμένους μαθητές και
σωστούς πολίτες που θα αναπτύσσεται στις καινοτόμες ιδέες και στα ερευνητικά προγράμματα ελεύθερη και
δημοκρατική, με πολίτες ελεύθερους που θα είναι και θα νιώθει κομμάτι της Ευρώπης, με απαιτήσεις και οράματα Γι’
αυτή την Κύπρο, θέλω την Ευρώπη δυνατή
που θα είναι περισσότερο χώρος αρχών και αξιών και λιγότερο
συμφέροντα
της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη των λαών και όχι των
κυβερνήσεων και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων
Μια Ευρώπη με
περιβαλλοντικές ευαισθησίες, πολιτικές πρασίνου και πράσινης
οικονομίας της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου θα ευημερούν οι ανθρώπινοι
δείκτες και όχι μόνο οι οικονομικοί δείκτες Θέλω την Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας
που σήμερα δεν είναι τέλεια, είναι όμως πολύ καλύτερη από την Ευρώπη του χθες
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Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΣ

Είναι πλέον γνωστά τα γεγονότα και οι αθλιότητες που οδήγησαν στην περιβόητη διαγραφή μας από το κόμμα. Ειναι όμως μερικοί σταθμοί στην πορεία της διαδικασίας και των
μεθοδεύσεων που καθορίζουν απόλυτα το πολιτικό και ηθικό ανάστημα των πρωταγωνιστών της. Χωρίς περιτά σχόλια παραθέτουμε τρία χαρακτηριστικά δείγματα που ...μιλούν απο μόνα
τους και αφορούν
την ομολογία ότι κατέστρεψαν τα ‘τεκμήρια’ στη βάση των οποίων μας διέγραψαν.
την επίσημη δήλωση της Αστυνομίας, ότι οι έρευνές της οδήγησαν στα Κατεχόμενα απ’όπου αναρτήθηκε η παράνομη βιντεογράφηση εις βάρος
μας.
την ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου, που αναφέρει πως ‘ο Παπαδάκης έχει καλή συζητήσιμη υπόθεση και ορατή πιθανότητα επιτυχίας της
αγωγής του’

Η καταστροφή των τεκμηρίων
Η καταστροφή των στοιχείων και τεκμηρίων τα οποία κατατέθηκαν από τον Μ. Σιζόπουλο, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚ και στη βάση των οποίων το τελευταίο έλαβε την απόφαση
της διαγραφής μου, αποδεικνύει περίτρανα ότι η διαδικασία ήταν στημένη και προαποφασισμένη από αυτούς που με ήθελαν εκτός ΕΔΕΚ για τους δικούς
τους λόγους. Ο Μ. Σιζόπουλος, σε όλες τις δηλώσεις και τοποθετήσεις του, έκανε λόγο για στοιχεία και τεκμήρια, τα οποία θα έδινε ακόμη και στη δημοσιότητα, επικαλούμενος την
καθαρότητα και τη διαφάνεια, τις οποίες όφειλε να διαφυλάξει. Ωστόσο, κανένα στοιχείο δεν δόθηκε ποτέ.
Μάλιστα, όταν ζήτησα δημόσια, να κατατεθούν όλα τα στοιχεία στην Αστυνομία, ώστε να εξεταστούν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί εναντίον μου, που είχαν μοναδικό στόχο να με βλάψουν
και να σπιλώσουν το όνομά μου, ο Μ. Σιζόπουλος, για άλλη μια φορά, αρνήθηκε να παραδώσει το ο,τιδήποτε.
Η ξεκάθαρη παραδοχή του Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
Μ. Σολομωνίδη, στην κατάθεσή του προς τις αρμόδιες Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι τα τεκμήρια και τα στοιχεία έχουν
καταστραφεί (ενώ διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία και
εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες) αφήνει εκτεθειμένους,
ενώπιον των Αρχών, της κοινής γνώμης και της Δικαιοσύνης, όσους
αποδέκτηκαν τα όποια τεκμήρια και την κατ΄ισχυρισμό νομιμότητά
τους, και βεβαίως αυτούς που έλαβαν την απόφαση για να τα
καταστρέψουν.
Από την πρώτη στιγμή, μιλήσαμε για πλαστά και παράνομα στοιχεία,
τα οποία ήταν προϊόντα εγκληματικών ενεργειών. Η καταστροφή
τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο η έρευνα από την
Αστυνομία όσο και οι δικαστικές διαδικασίες, μας
επιβεβαιώνει.

Απο Κατεχόμενα αναρτήθηκε το βίντεο
Τα Κατεχόμενα χρησιμοποιούν οι γνωστοί - άγνωστοι υπονομευτές. Αυτό προκύπτει από τις έρευνες της Αστυνομίας, σε σχέση με την υπόθεση της παράνομης βιντεογράφησης και
δημοσίευσης βίντεο, που είχε ως στόχο την πολιτική και ηθική υπόστασή μας.
Με επίσημη επιστολή, ημερομηνίας 27 Αυγούστου, η Αστυνομία πληροφορεί ότι «μετά από την διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι τα ύποπτα IP Address
που αφορούν την ανάρτηση του εν λόγω επίμαχου βίντεο, βρίσκονται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.»
Το αποτέλεσμα αυτό, επιβεβαιώνει πως εκείνοι που μεθόδευσαν την υπόσκαψή μας, μέσω της παράνομης βιντεογράφησης και ανάρτησης, δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν, για τις
βρώμικες δουλειές τους ακόμη και τα Κατεχόμενα.
Για άλλη μια φορά, τους παραδίνουμε στην κρίση της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα στην κρίση των ανθρώπων της ΕΔΕΚ.
Ακόμα, καλούμε όλους όσους θεώρησαν υπερβολικές τις καταγγελίες μας για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, πίσω από την σκευωρία, να αναθεωρήσουν. Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τις
καταγγελίες μας.

«Συζητήσιμη υπόθεση και ορατή πιθανότητα επιτυχίας»
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αποφάσισε σε σχέση με την Ενδιάμεση Αίτηση, την οποία καταχώρησα στο πλαίσιο της Αγωγής μου και με την οποία ζητούσα επί της ουσίας, την
άμεση αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΔΕΚ, δηλαδή την άμεση αναστολή εκτέλεσης της διαγραφής μου.
Μολονότι η απόφαση απορρίπτει, για καθαρά τυπικούς λόγους, την άμεση αποκατάσταση μου ως μέλος του Κόμματος, δικαιώνει εκ πρώτης όψεως την ουσία της υπόθεσης μου. Ότι
δηλαδή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ακολούθησε μια διαδικασία παραβιάζοντας τα δικαιώματα μου και την δίκαιη δίκη και αυτό καθιστά την απόφαση
άκυρη. Το Δικαστήριο εξέτασε ακροθιγώς την ουσία των γεγονότων και κατέληξε ότι έχω «καλή συζητήσιμη υπόθεση και ορατή πιθανότητα επιτυχίας της αγωγής».

Για τα άτομα με αναπηρίες
Ως εισηγητής της Επιτροπής Αναφορών (PETI)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσίασα
την γνωμοδότησή μου, σχετικά με την εφαρμογή της
οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
μεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία, υπό το φως της Σύμβασης για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Κατά την εισαγωγή, αναφέραμε ότι οι αρχές που
εξαγγέλλονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, αναφορικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με
αναπηρία, αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και
αξία, όπως επίσης και τα ίσα και αναφαίρετα
δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας,
ως θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της
προσβασιμότητας και της ισότητας στον κόσμο.
Παράλληλα, καταδικάσαμε το γεγονός ότι τα άτομα με
αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές
προκλήσεις και διακρίσεις, που σχετίζονται με την
προσβασιμότητα, την κινητικότητα και τη συμμετοχή
στην απασχόληση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, τονίσαμε τον ρόλο των γυναικών, οι οποίες
συνήθως έχουν την πρωταρχική
ευθύνη
για τη
Φεντερίκα
Μογκερίνι
Φεντερίκα
Μογκερίνι
φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώμενων ατόμων
με αναπηρία και ότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην
πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις εργασίας και στην
επαγγελματική τους εξέλιξη και μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησής τους.
Στη συνέχεια καλέσαμε την Επιτροπή Απασχόλησης
και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της, τις
ακόλουθες προτάσεις μας:
• Σύσταση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν
ότι η απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες
περιλαμβάνεται στα εθνικά μεταρρυθμιστικά
προγράμματά τους,
• Τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν το νομικό
πλαίσιο της Ε.Ε κατά των διακρίσεων,
• Προσαρμογή όλων των χώρων εργασίας, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες με σκοπό

τη δυνητική πρόσληψη ατόμων με κάθε είδους
αναπηρία,
• Επιμονή στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων.
Επιπλέον, καλέσαμε όλα τα κράτη μέλη να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την
επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής
ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, την
ευαισθητοποίηση,
την
ανταλλαγή
βέλτιστων
πρακτικών
και
την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και
των ηλικιωμένων, καθώς η ανεργία μπορεί να
οδηγήσει σε φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό και
προβλήματα ψυχικής υγείας.
Τέλος,
υπογραμμίσαμε
την
σημασία
της
επικαιροποίησης και της ανανέωσης της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την αναπηρία, μετά το 2020, με
στόχο την περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων για τα
μειονεκτούντα άτομα και την προώθηση της
κοινωνικής και οικονομικής τους ένταξης και
ανεξαρτησίας.

Ποιος ο ρόλος της Ε.Ε.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης, στη Σύνοδο
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες, με θέμα τη σύγκρουση για το
Ναγκόρνο Καραμπάχ, τονίσαμε ότι έχει
καταντήσει κουραστικό να μιλάμε για τον διεθνή
ταραχοποιό, την Τουρκία. Πίσω από όλες τις
ταραχές βρίσκεται το καθεστώς της Τουρκίας.
Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα,
στην Κύπρο, στη Συρία, στη Λιβύη και τώρα
στην Αρμενία. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ
μεγάλο ζήτημα στον Καύκασο, στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, με πρωτοστάτη και πάλι την Τουρκία.
Αυτός που υποφέρει είναι ο Αρμενικός λαός.
Δυστυχώς, κάποιοι στην Ευρώπη, θέλουν να
επιβραβεύσουν την Τουρκία, η οποία συντέλεσε

στην καταστροφή της Συρίας και επειδή
φιλοξένησε τους πρόσφυγες που εκείνη
δημιούργησε. Πόσο υποκριτικό!
Στο παιχνίδι αυτό, πίσω από τη σκηνή,
εμπλέκονται και άλλοι παίχτες. Η Ρωσία, η οποία
πουλάει όπλα και στους δύο και θέλει να ελέγχει
και την Αρμενία, τη στιγμή που διατηρεί πολύ
καλές σχέσεις με τους Αζέρους. Υπάρχουν και τα
συμφέροντα της Κίνας και του Ιράν, οι οποίοι
γειτνιάζουν με την περιοχή και διαδραματίζουν
και αυτοί το δικό τους ρόλο.
Τελικά, τι ρόλο διαδραματίζει η ΕΕ και
πιο συγκεκριμένα,
μπορεί να
διαδραματίσει κάποιο ρόλο;

38η Κοινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση
Ίσης Εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού
Ως πλήρες μέλος της αντιπροσωπείας, συμμετείχαμε στη 38η Κοινή Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, μαζί με άλλους 48 Ευρωβουλευτές από όλες τις
Πολιτικές Ομάδες του ΕυρωΚοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στη Ρουάντα.

Ενημερωτική συνάντησηΩς εισηγητής
με Ελλαδίτες
Ευρωβουλευτές
της έκθεσης για την μείωση του αριθμού των άνεργων νέων στις χώρες
αυτές, ήμουν ο κύριος ομιλητής, εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών, στη συζήτηση με θέμα: «Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων
πολιτών στη δημόσια ζωή, στις χώρες ΑΚΕ και στην ΕΕ».

«Με την ένσταση τους οι εναγόμενοι δεν αμφισβητούν τα όσα γεγονότα αναφέρει ο Παπαδάκης ότι έλαβαν χώρα από τις 11/11/2019 που τον κατήγγειλε ο Σιζόπουλος, μέχρι και τις
13/02/2020 που εκδόθηκαν οι δημόσιες ανακοινώσεις από το Πειθαρχικό και το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος, ούτε και αμφισβητούν τα σχετικά τεκμήρια που ο Παπαδάκης έχει
παρουσιάσει, τα οποία μάλιστα επικαλούνται και οι ίδιοι.»

Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε με Πολιτειακούς αξιωματούχους και με άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς από τις χώρες ΑΚΕ, για τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης στη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα,
για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη βιώσιμη αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια, για την μετανάστευση και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Δηλαδή, τα όσα αναφέρω από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας μου μέχρι και σήμερα, σε σχέση με τα γεγονότα, την μεταχείριση που έτυχα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο αλλά και τις
διάτρητες και αντικαταστατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, δεν τα αντέκρουσε, ούτε τα αμφισβήτησε με οποιοδήποτε τρόπο η ΕΔΕΚ.

Παράλληλα, ενημερωθήκαμε από τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουάντα,
για τη δράση της ΕΕ στη Ρουάντα και την ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι, τα όσα ανέφερα, μέσω Ένορκης Δήλωσης μου, δεν αντικρούστηκαν από πλευράς της ΕΔΕΚ αναφέροντας συγκεκριμένα:

Εξαιρετικά σημαντικούς θεωρώ τους προβληματισμούς που έθεσα προς το Δικαστήριο και τους οποίους υιοθέτησε.
Κάποιοι μπορεί να «πανηγυρίζουν», γιατί με την ενδιάμεση απόφαση θα μπορέσουν να με κρατήσουν για ακόμα λίγο εκτός των μητρώων της ΕΔΕΚ και εκτός οποιασδήποτε εσωκομματικής
διαδικασίας, στην ουσία όμως, θα έπρεπε να προβληματίζονται για τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου, σχετικά με την ουσία της υπόθεσης..

Επίσης, συμετείχαμε σε συνέδριο για τη νεολαία με θέμα την απόκτηση δεξιοτήτων
και την απασχολησιμότητα των νέων όπως επίσης και στο φόρουμ που αφορούσε την
εκπροσώπηση και την ενδυνάμωση των γυναικών στην πολιτική.

