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Εισαγωγή
Από την έναρξη της 7ης θητείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2009 και στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής 
κρίσης που πλήττει πρώτα και κύρια τον απλό πολίτη, 
η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών (GUE/NGL) επανέλαβε τις εκκλήσεις της για 
την εφαρμογή μιας διαφορετικής πολιτικής για την 
Ευρώπη, μιας πολιτικής η οποία θα εγγυάται μια πιο 
δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη σε μεγαλύτερη 
αλληλεγγύη και, γενικότερα, έναν δικαιότερο και 
καλύτερο κόσμο.

Η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2007 και, παρά 
τις επανειλημμένες συναντήσεις αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων της ΕΕ, δεν κατέστη δυνατή η 
αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων αυτή της κρίσης. 
Οι ηγέτες δεν εισάκουσαν επίσης τις φωνές οι οποίες 
ζητούσαν να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες 
αλλαγές στις μακροοικονομικές πολιτικές και να 
ασκηθεί μεγαλύτερη ρύθμιση στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, ο οποίος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την 
παρούσα κατάσταση. Η απάντησή τους ήταν η επιβολή 
περισσότερων και αυστηρότερων μέτρων λιτότητας που 
καταστρέφουν τις ζωές και τις θέσεις εργασίας όλο και 
περισσότερων Ευρωπαίων.

Η οικονομική κρίση, με τη σειρά της, οδήγησε σε κρίση 
της δημοκρατίας με την απομάκρυνση δημοκρατικά 
εκλεγμένων αρχηγών κυβερνήσεων, για παράδειγμα 
στην Ελλάδα και την Ιταλία, και την αντικατάστασή 
τους με μη εκλεγμένους τεχνοκράτες, καθήκον των 
οποίων είναι η υλοποίηση των μέτρων που επιτάσσει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ομάδα 
έχει προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την 
Ευρώπη, οι οποίες εγγυώνται την κοινωνική ευημερία, 
την απασχόληση και τη δημοκρατία. Εν προκειμένω, η 
GUE/NGL έχει ζητήσει επανειλημμένα στη διάρκεια του 
πρώτου μισού αυτή της περιόδου, να δοθεί τέλος στην 
ιδιωτικοποίηση και την απορρύθμιση των δημοσίων 
υπηρεσιών και να υπάρξει μεγαλύτερος σεβασμός 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξακολουθεί 
να εργάζεται κατά των πολιτικών που αυξάνουν την 
ανασφάλεια ή που επιχειρούν να δημιουργήσουν 
ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων από 
διαφορετικά κράτη μέλη όσον αφορά τις απολαβές και 
τις εργασιακές συνθήκες.  

Στη διάρκεια των προηγούμενων δυόμισι ετών, η 
ομάδα έχει εργαστεί ενεργά στο πεδίο της εξωτερικής 
πολιτικής. Έχει αντιταχθεί στην εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ και τις δομές που έχουν 
δημιουργηθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ειδικότερα 
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, και έχει 
επικρίνει έντονα την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
κοινοβουλευτικής επιρροής στην υπηρεσία αυτή καθώς 
και το ότι αυξάνει τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, με την 
οποία είμαστε ριζικά αντίθετοι. 
 
Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή. Για τον σκοπό αυτό, 
απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις τρέχουσες πολιτικές. 
Η ομάδα GUE/NGL έχει εργαστεί και θα συνεχίσει 
να εργάζεται, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές 
που εγκρίνει η ΕΕ δεν είναι εις βάρος των πολιτών 
της, εργάζεται προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να 
ατενίζουν την Ευρώπη με αισιοδοξία και πίστη για το 
μέλλον.

Η ΟΜΑΔΑ GUE/NGL ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2011
Με 35 εκλεγμένους βουλευτές στο ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL) διατήρησε τον 
βαθμό σπουδαιότητας που είχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του 
αριθμού των εδρών στη νέα σύνθεσή του. Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 χαρακτηρίστηκαν από ένα τεράστιο ποσοστό αποχής και την εκλογή ως 
επί το πλείστον συντηρητικών σε μεγάλο βαθμό δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η GUE/NGL σημείωσε αύξηση του αριθμού των μελών της σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ: Γερμανία (8 βουλευτές), Γαλλία (5 βουλευτές) και 
Πορτογαλία (5 βουλευτές). Ωστόσο, δέχθηκε πλήγμα από τη διάσπαση στην ιταλική αριστερά, η οποία έχασε παντελώς την εκπροσώπησή της στην 
ομάδα, όπως συνέβη και με το αριστερό κόμμα της Φινλανδίας. Οι περισσότερες άλλες χώρες διατήρησαν τη θέση τους και η ομάδα υποδέχθηκε μια 
νέα χώρα, τη Λετονία. 
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Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
Η άποψη της Αριστεράς είναι ότι η λύση στη 
συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση δεν είναι η συνέχιση της εφαρμογής των 
πολιτικών που τη δημιούργησαν, αλλά μια πολιτική 
η οποία δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του λαού 
και όχι στις ανάγκες της αγοράς. 

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ένα από τα πρώτα καθήκόντα τών βόυλΈυτών τόυ Έκ 
μΈτα τις ΈκλόγΈς τόυ ιόυνιόυ τόυ 2009 ήταν να ψήφιςόυν 
για τόν Έπαναδιόριςμό τόυ josé manuel barroso, τόυ 
μόναδικόυ υπόψήφιόυ για τή διαδόχή τόυ ιδιόυ ώς 
πρόΈδρόυ τής Έυρώπαϊκής Έπιτρόπής και για τό νΈό ςώμα 
τών Έυρώπαιών Έπιτρόπών. ή όμαδα καταψήφιςΈ και τις δυό 
πΈριπτώςΈις, ήταν δΈ ιδιαιτΈρα Έπικριτική όςόν αφόρα τόυς 
νΈόφιλΈλΈυθΈρόυς πρόςανατόλιςμόυς τής πρόήγόυμΈνής 
Έπιτρόπής ή όπόια απΈδΈιξΈ τήν ανικανότήτα τής να 
αντιμΈτώπιςΈι τή ςόβαρή όικόνόμική, κόινώνική και 
χρήματόπιςτώτική κριςή.  

«Η ΑριστερΑ στΗν ευρώπΗ ΑπΑιτει 
επΑνΑπροσΑνΑτολισμο τών ευρώπΑϊκών 
πολιτικών προσ μιΑ κοινώνικΗ, ειρΗνικΗ 
κΑι δΗμοκρΑτικΗ ενώσΗ. ο κ. Barroso δεν 
εχει δώσει ικΑνοποιΗτικεσ ΑπΑντΗσεισ στισ 
ερώτΗσεισ μΑσ, ενώ Αντιπροσώπευει τΗν 
εξΑκολουθΗσΗ τών πολιτικών που οδΗγΗσΑν 
στΗν πΑρουσΑ κρισΗ.»
Lothar Bisky

ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ
Ένας πρώτόφανής αριθμός Έπιςήμών και ανΈπιςήμών 
ςυνόδών κόρυφής τών αρχήγών κρατών ή κυβΈρνήςΈών τής 
ΈΈ πραγματόπόιήθήκΈ τό διαςτήμα από τόν ιόυνιό τόυ 
2009 Έώς τόν δΈκΈμβριό τόυ 2011 (22 ςΈ ςχΈςή μΈ ςυνόλικα 
17 για όλόκλήρή τήν πΈριόδό 2005-2009), ή πλΈιόνότήτα 
τών όπόιών ήταν αφιΈρώμΈνΈς, μΈ τόν Ένα ή τόν αλλό 
τρόπό, ςτήν όικόνόμική και χρήματόπιςτώτική κριςή, και 
ΈιδικότΈρα ςτις καταςταςΈις ςτήν Έλλαδα, τήν ιρλανδια, 
τήν πόρτόγαλια και τήν ιςπανια. πριν και μΈτα τις Έν λόγώ 
ςυνόδόυς κόρυφής, ή όμαδα Gue/nGl και τα μΈλή τής 
ΈξΈφραςαν τήν απαιτήςή τόυς για Έπαρκή ανταπόκριςή ςτις 
αναγκΈς τόυ λαόυ, τόν αυξανόμΈνό αριθμό τών ανΈργών 
και τήν αυξανόμΈνή φτώχΈια.

«με τΗν προσφΑτΗ ΑποφΑσΗ του 
συμβουλιου, το δντ γινετΑι ο 
ΑστυφυλΑκΑσ τΗσ ζώνΗσ του ευρώ 
κΑι τών κοινώνικών ομΑδών, 
πΑρΑνομώσ κΑι σε ΑντιθεσΗ με ολεσ 
τισ συνθΗκεσ τΗσ εε.
 με τΗν ΑποφΑσΗ ΑυτΗ, το 
μονο που μπορει νΑ συμβει 
εινΑι Η ενισχυσΗ του συμφώνου 
στΑθεροτΗτΑσ εισ βΑροσ τών 
μικροτερών χώρών κΑι τών 
Ασθενεστερών οικονομιών. δεν προκειτΑι γιΑ μΗχΑνισμο 
ΑλλΗλεγγυΗσ, ΑλλΑ γιΑ ενΑν εκβιΑστικο μΗχΑνισμο 
ΑσκΗσΗσ πιεσΗσ κΑι ΗδΗ Αλλεσ χώρεσ, οπώσ Η ισπΑνιΑ κΑι Η 
πορτογΑλιΑ, λΑμβΑνουν μετρΑ κΑτΑ τών εργΑζομενών, τΑ 
οποιΑ ΑυξΑνουν τΗν ΑνεργιΑ κΑι τΗ φτώχειΑ χώρισ νΑ δινουν 
διεξοδο Απο τΗν κρισΗ ΑυτΗ. το κοινώνικο ντΑμπινγκ εχει 

μετΑτρΑπει στο μονΑδικο μεσο ΑντΑγώνισμου στΗν εε – 
κΑτι το οποιο Απεχει πολυ Απο μιΑ ευρώπΗ ΑλλΗλεγγυΗσ κΑι 
κοινώνικΗσ συνοχΗσ.»
ΝΙΚΟΣ χΟΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
όι ιρλανδόι πόλιτΈς κλήθήκαν από τις κυβΈρνήςΈις 
τόυς τόν όκτώβριό τόυ 2009 να ψήφιςόυν ςΈ δΈυτΈρό 
δήμόψήφιςμα για τή ςυνθήκή τής λιςαβόνας. 
υπΈριςχυςΈ ή θΈτική ψήφός μΈ πλΈιόψήφια 67%. ή όμαδα 
απαντήςΈ δήλώνόντας ότι ή αριςτΈρα ςτήν Έυρώπή 
παντότΈ αγώνιζόταν για τή διΈξαγώγή υπόχρΈώτικών 
δήμόψήφιςματών για τή «μΈταρρυθμιςτική ςυνθήκή» ςΈ 
όλα τα κρατή μΈλή και ΈξΈφραςΈ τή λυπή τής για τό γΈγόνός 
ότι μόνό ςτόυς ψήφόφόρόυς ςτήν ιρλανδια δόθήκΈ ή 
δυνατότήτα να απόφαςιςόυν αμΈςα. ή όμαδα κατΈκρινΈ 
τόν τρόπό μΈ τόν όπόιό παρόυςιαςτήκΈ ή ςυνθήκή ςτόυς 
ιρλανδόυς πόλιτΈς, ώς ςυνθήκή πόυ θα δήμιόυργόυςΈ 
θΈςΈις Έργαςιας και ΈπΈνδυςΈις καθώς και τό γΈγόνός ότι 
ΈιπώθήκΈ ςτόυς ιρλανδόυς πόλιτΈς πώς ή αρνήτική ψήφός 
θα ςήμαινΈ όικόνόμική απόμόνώςή, τιμώρια από τήν 
Έυρώπή και διαφυγή κΈφαλαιών. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020
όταν τΈθήκΈ Έπι ταπήτός ή ςτρατήγική ΈΈ 2020 για 
«Έξυπνή, βιώςιμή και χώρις απόκλΈιςμόυς αναπτυξή», ΈτυχΈ 
ψυχρής υπόδόχής από τήν όμαδα Gue/nGl ςτό ςυνόλό 
τής, ή όπόια κατΈκρινΈ τήν Έπιτρόπή ότι παραμΈριζΈι τόυς 
βόυλΈυτΈς τόυ Έκ ςτις διαπραγματΈυςΈις για τή ςτρατήγική 
και ότι αντικαθιςτα τήν απότυχήμΈνή ςτρατήγική τής 
λιςαβόνας μΈ μια ςτρατήγική ή όπόια ανόιγΈι τόν δρόμό για 
ακόμή μΈγαλυτΈρή ςυγκΈντρώςή τόυ 
πλόυτόυ.

«Η στρΑτΗγικΗ τΗσ λισΑβονΑσ εχει 
Απλώσ μετονομΑστει σε ευρώπΗ 2020. 
πΑροτι κΑτΑ τΗν τελευτΑιΑ δεκΑετιΑ τών 
στοχών τΗσ λισΑβονΑσ πΑρΑτΗρΗσΑμε 
μιΑ επιδεινώσΗ του βιοτικου επιπεδου 
στΗν ευρώπΗ, Η επιτροπΗ δεν προτεινει 
επΑρκΗ κοινώνικΑ μετρΑ. το συμφώνο 
στΑθεροτΗτΑσ κΑι ΑνΑπτυξΗσ θΑ 
πρεπει νΑ ΑντικΑτΑστΑθει Απο ενΑ συμφώνο γιΑ τΗν επιτευξΗ 
κοινώνικών στοχών.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ 
ή Έιδική Έπιτρόπή για τήν όικόνόμική και χρήματόπιςτώτική 
κριςή (CrIs) ΈιχΈ διΈτή θήτΈια και ΈπικΈντρώνόταν κυριώς 
ςτήν αναλυςή τών αιτιών και τών ςυνΈπΈιών τής κριςής, 
ςτό κόςτός τής αδρανΈιας και ςΈ πιθανόυς τρόπόυς 
αντιμΈτώπιςής τής κριςής και απότρόπής τής Έπαναλήψής 
τής. ή όμαδα Gue/nGl καταψήφιςΈ τήν τΈλική ΈκθΈςή 
τής Έπιτρόπής, απόκαλώντας τήν χαμΈνή Έυκαιρια για 
ςόβαρή και όλόκλήρώμΈνή αναλυςή τών αιτιών τής κριςής.

«Η εκθεσΗ ΑυτΗ συντΑχθΗκε στο πλΑισιο νεοφιλελευθερΗσ 
κΑκοδιΑχειρισΗσ μιΑσ κρισΗσ τΗν οποιΑ δΗμιουργΗσΑν οι 
Ηγετεσ τΗσ εε κΑι τών εθνικών κυβερνΗσεών. δεν Αξιολογει 
το ΑποτελεσμΑ: μονιμΗ λιτοτΗτΑ, ΑυξΑνομενΗ ΑνεργιΑ, 
ιδιώτικοποιΗσΗ, περικοπεσ στουσ μισθουσ, τΑ ΑσφΑλιστικΑ 
κΑι τΑ κοινώνικΑ δικΑιώμΑτΑ. οι περισσοτερεσ προτΑσεισ τΗσ 
εκθεσΗσ δεν θΑ ΑνΑτρεψουν τισ Αντικοινώνικεσ κΑι ΑρνΗτικεσ 
γιΑ τΗν ΑνΑπτυξΗ πολιτικεσ, οι οποιεσ εφΑρμοζοντΑι επι 
του πΑροντοσ. επιπλεον, Η επιτροπΗ δεν εθιξε το ζΗτΗμΑ 
τΗσ νομιμοτΗτΑσ τών εν λογώ πολιτικών ουτε το ζΗτΗμΑ 
τΗσ δΗμοκρΑτιΑσ. λΑμβΑνοντΑι ΑποφΑσεισ, οι οποιεσ 
επιδεινώνουν το βιοτικο επιπεδο κΑι υπονομευουν τισ 
ζώεσ τών μελλοντικών γενεών, χώρισ τΗ συγκΑτΑθεσΗ τών 
πολιτών.»
ΝΙΚΟΣ χΟΥΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
μια πρόταςή τόυ Έυρώπαϊκόυ ςυμβόυλιόυ για τή 
θΈςπιςή Ένός μόνιμόυ μήχανιςμόυ ςταθΈρότήτας για 
τις χώρΈς τής ζώνής τόυ Έυρώ και για τήν τρόπόπόιήςή 
τής ςυνθήκής τής λιςαβόνας Έφαρμόζόντας μια ταχΈια 
διαδικαςια, ώςτΈ να καταςτΈι δυνατή ή υλόπόιήςή αυτόυ 
τόυ μήχανιςμόυ, απότΈλΈςΈ αφόρμή Έντόνής κριτικής 
από τήν όμαδα Gue/nGl. ή όμαδα υπόςτήριξΈ ότι καθΈ 
μΈλλόντικός μήχανιςμός διαχΈιριςής κριςΈών θα πρΈπΈι 
να βαςιζΈται ςτή μΈθόδό τής κόινότήτας, χώρις να μήν 
δήμιόυργόυνται παραλλήλΈς δόμΈς, και ότι ό δήμόκρατικός 
και κόινόβόυλΈυτικός ΈλΈγχός θα πρΈπΈι να Έξαςφαλιζόνται 
ςΈ όλα τα ςταδια. 

«προκειτΑι γιΑ ενΑν μΗχΑνισμο που θΑ 
ΑνΑγκΑσει τουσ πολιτεσ τΗσ εργΑτικΗσ 
τΑξΗσ σε ολοκλΗρΗ τΗν ευρώπΗ νΑ 
πλΗρώσουν γιΑ τΗν κρισΗ ενοσ διΑλυμενου 
χρΗμΑτοπιστώτικου συστΗμΑτοσ κΑι του 
πλΗττομενου Απο τΗν κρισΗ ευρώπΑϊκου 
κΑπιτΑλισμου. εινΑι ενΑ φΑυλο οπλο 
που επιβΑλλετΑι Απο τισ Αγορεσ, το οποιο 
πΑρουσιΑζετΑι ώσ κΑτι Ακινδυνο. εμεισ 
στΗν ΑριστερΑ τΗσ ιρλΑνδιΑσ θΑ επιμεινουμε νΑ υποβλΗθει 
σε δΗμοψΗφισμΑ πριν τεθει σε ψΗφοφοριΑ.»
Joe higgins

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ή όμαδα Gue/nGl ΈχΈι υπόγραμμιςΈι ΈπανΈιλήμμΈνα τις 
ΈναλλακτικΈς πρόταςΈις τής για μια 
δΈςμή νόμόθΈτικών πρόταςΈών τής Έπιτρόπής, τό 
λΈγόμΈνό «Έξαπτυχό», μΈ ςτόχό τήν Ένιςχυςή τόυ 
ςυμφώνόυ ςταθΈρότήτας και αναπτυξής, τή διατήρήςή τόυ 
ΈλΈγχόυ τών πρόϋπόλόγιςμών τών χώρών τής ζώνής τόυ 
Έυρώ και τών δήμόςιόνόμικών πόλιτικών και τήν απότρόπή 
ΈπιδΈινώςής τής χρήματόπιςτώτικής κριςής. όι πρόταςΈις 
τής όμαδας Gue/nGl πΈριλαμβανόυν: Ένα ςυμφώνό για 
τήν αναπτυξή τών ανθρώπών και τόυ πΈριβαλλόντός, τήν 
απαςχόλήςή, τήν κόινώνική πρόόδό και τήν καταπόλΈμήςή 
τής φτώχΈιας, ςυνόδΈυόμΈνό από Ένα ΈπΈνδυτικό ςχΈδιό για 
κόινώνικΈς και βιόμήχανικΈς πόλιτικΈς, όι όπόιΈς καθιςτόυν 
αναγκαια τήν ΈξαιρΈςή τών ςυνταξΈών, τών Έργαςιακών 
ςχΈςΈών, τών δήμόςιών υπήρΈςιών και ΈιδικότΈρα τών 
υπήρΈςιών κόινώνικής πρόνόιας και τής υγΈιόνόμικής 
πΈριθαλψής από καθΈ ςχΈδιό δήμόςιόνόμικής λιτότήτας. 

όταν τό «Έξαπτυχό» ΈιςήλθΈ ςτό κόινόβόυλιό, ςυναντήςΈ 
ςθΈναρή αντιςταςή από τήν όμαδα Gue/nGl. μΈ τήν 
Έν λόγώ δΈςμή μΈτρών ή ΈΈ αναγκαζΈι τόυς πόλιτΈς να 
πλήρώςόυν τό κόςτός τής όικόνόμικής κριςής, μΈτα τή 
ςυγκΈντρώςή διςΈκατόμμυριών Έυρώ για τή διαςώςή τόυ 
τραπΈζικόυ ςυςτήματός πόυ τήν πρόκαλΈςΈ. 

«με το ενισχυμενο συμφώνο στΑθεροτΗτΑσ, Η επιτροπΗ 
θΑ εχει τΗ δυνΑμΗ νΑ επιβΑλει κυρώσεισ στΑ κρΑτΗ μελΗ που 
δεν τΗρουν τουσ στοχουσ τΗσ εε γιΑ τΑ ελλειμμΑτΑ κΑι το 

χρεοσ. επιπλεον, οι χώρεσ που δεν 
εινΑι σε θεσΗ νΑ ΑντΑγώνιστουν τισ 
πλουσιοτερεσ οικονομιεσ στΗν εε 
θΑ ΑνΑγκΑστουν νΑ ΑκολουθΗσουν 
τΑ σχεδιΑ μετΑρρυθμισεών τΗσ 
επιτροπΗσ. στΗν ελλΑδΑ, βλεπουμε 
που οδΗγει Αυτοσ ο δρομοσ – 
εντονοτερΗ υφεσΗ, κοινώνικΗ 
ΑνΑτΑρΑχΗ κΑι μΗδενικΗ ΑνΑβιώσΗ τΗσ 
διΑβοΗτΗσ εμπιστοσυνΗσ τΗσ ΑγορΑσ.» 
Jurgen kLüte
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ή όμαδα θΈώρΈι ότι όι όργανιςμόι αυτόι απότΈλόυν Ένα από 
τα κυρια αιτια τής χρήματόπιςτώτικής κριςής. όι ΈνΈργΈιΈς 
υπόβαθμιςής τής πιςτόλήπτικής ικανότήτας κρατών 
μΈλών ςτις όπόιΈς πρόΈβήςαν τόυς ανΈδΈιξΈ ςΈ «μαφια 
κΈρδόςκόπών.» ή όμαδα ΈχΈι ζήτήςΈι ΈπανΈιλήμμΈνα τήν 
αναλήψή τόυ Έργόυ τών όργανιςμών από Ένα δήμόςιό και 
δήμόκρατικα ΈλΈγχόμΈνό ιδρυμα.   

 «Απο τΗν ενΑρξΗ τΗσ κρισΗσ, Η εε ΑνΑγνώρισε τον 
ΑρνΗτικο ρολο τών οργΑνισμών ΑξιολογΗσΗσ τΗσ 
πιστολΗπτικΗσ ικΑνοτΗτΑσ, επομενώσ θΑ περιμενε κΑνεισ 

οτι Η επιτροπΗ θΑ περιοριζε 
με κΑποιον τροπο τον ρολο 
τών οργΑνισμών ΑξιολογΗσΗσ. 
Αντιθετώσ, διΑπιστώνουμε τΗν 
τΗρΗσΗ διΑρκουσ ΑνεκτικοτΗτΑσ 
προσ εκεινουσ που οδΗγΗσΑν 
στον ολεθρο οικονομιεσ κΑι 
θεσεισ εργΑσιΑσ εισ βΑροσ τών 
εργΑζομενών κΑι τών πολιτών 
τών χώρών τΗσ εε. Αυτο εινΑι 
εξοργιστικο Απο οικονομικΗ κΑι 
πολιτικΗ ΑποψΗ.»
ΝΙΚΟΣ χΟΥΝΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ χΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
δυό ψήφόφόριΈς μΈ ςτόχό τή ρυθμιςή μιας ςΈιρας 
χρήματόπιςτώτικών πρόϊόντών και ςυναλλαγών 
θΈώρήθήκαν από τήν όμαδα ώς θΈτικό πρώτό βήμα, ή όπόια 
όμώς τόνιςΈ ότι ήταν απαραιτήτό να θΈςπιςθΈι πΈραιτΈρώ 
και αυςτήρότΈρή νόμόθΈςια. 

• ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ή πρώτή ψήφόφόρια ΈπΈδιώκΈ μια υπόχρΈώςή Έκκαθαριςής 
για ςυγκΈκριμΈνα Έξώχρήματιςτήριακα παραγώγα 
μΈςώ Έξόυςιόδότήςής και ΈπόπτΈιας τών κΈντρικών 
αντιςυμβαλλόμΈνών από τή νΈα Έυρώπαϊκή αρχή κινήτών 
αξιών και αγόρών, και υπόχρΈώτική υπόβόλή ΈκθΈςΈών από 
τόυς διαπραγματΈυτΈς παραγώγών ςχΈτικα μΈ τις ςυμβαςΈις 
τόυς.

 «επιδιώξΑμε τΗν ολικΗ 
ΑπομΑκρυνσΗ τών πΑρΑγώγών 
Απο τΗν ΑγορΑ, ειδικοτερΑ με 
δεδομενο τον ρολο τουσ στΗν 
πΑρουσΑ κρισΗ, Αυτο ομώσ εινΑι 
ενΑ σΗμΑντικο πρώτο βΗμΑ. 
πΑροτι εινΑι δυσΑρεστο το 
γεγονοσ οτι το κοινοβουλιο δεν 
ΑδρΑξε τΗν ευκΑιριΑ νΑ υποβΑλει 
τισ χρΗμΑτοπιστώτικεσ Αγορεσ σε 
εκτετΑμενΗ ρυθμισΗ, εστΑλΗ ενΑ 
ΗχΗρο μΗνυμΑ στο συμβουλιο γιΑ 
τΗν ΑνΑγκΑιοτΗτΑ ρυθμισΗσ.»
Jürgen kLute

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ χΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ή Έπιβόλή φόρόυ Έπι τών χρήματόπιςτώτικών ςυναλλαγών 
θΈώρΈιται από τήν όμαδα Gue/nGl ώς ΈπΈιγόν και 
αναγκαιό ΈργαλΈιό, πρόκΈιμΈνόυ να αναγκαςτΈι ό 
χρήματόπιςτώτικός τόμΈας να ςυνΈιςφΈρΈι ςτα δήμόςια 
ταμΈια ςΈ Έυρώπαϊκό και παγκόςμιό ΈπιπΈδό. για πόλλα 
χρόνια, υπόςτήριζΈ τήν ιδΈα Έπιβόλής φόρόυ TobIn Έπι 
τών χρήματόπιςτώτικών ςυναλλαγών. από τήν Έναρξή 
τής τρΈχόυςας χρήματόπιςτώτικής κριςής, ΈχΈι ζήτήςΈι 
ΈπανΈιλήμμΈνα από τήν Έπιτρόπή να πρότΈινΈι τή θΈςπιςή 
νόμόθΈςιας.

 «οι Αιτιεσ τΗσ χρΗμΑτοπιστώτικΗσ κρισΗσ εινΑι πολυπλευρεσ, 
ΑλλΑ Η ελλειψΗ ελεγχου Η εποπτειΑσ τών χρΗμΑτοπιστώτικών 
Αγορών Αποτελεσε τον κυριο πΑρΑγοντΑ. ώσ πρώτο 
μετρο, πρεπει νΑ εφΑρμοσθει τΑχεώσ ενΑσ διεθνΗσ φοροσ 
επι τών συνΑλλΑγών.  εν συνεχειΑ, τΑ πιο επικινδυνΑ 
χρΗμΑτοπιστώτικΑ προϊοντΑ πρεπει Απλώσ νΑ ΑπΑγορευτουν. 
Η εε πρεπει νΑ Αποτελεσει πΑρΑδειγμΑ πΑγκοσμιώσ – κΑι 
εΑν οι τρΑπεζεσ τΗσ εε διΑφευγουν τΗσ ρυθμισΗσ σε 
ΑλλΑ μερΗ του κοσμου, σε περιοδουσ κρισΗσ θΑ πρεπει νΑ 
ΑπειλουντΑι με μΗ διΑσώσΗ. τελοσ, οι εργΑσιεσ τουσ πρεπει 
νΑ διεξΑγοντΑι υπο κρΑτικΗ εποπτειΑ, διΑφορετικΑ θΑ πρεπει 
νΑ κρΑτικοποιουντΑι.»
Lothar Bisky

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 
ή όμαδα Gue/nGl υπόςτήριξΈ τις διαμαρτυριΈς τών 
ςυνδικαλιςτικών ΈνώςΈών κατα τών πρόταςΈών όικόνόμικής 
διακυβΈρνήςής, όι όπόιΈς Έγκριθήκαν από τήν Έυρώπαϊκή 
ςυνόδό κόρυφής ςτις 24-25 μαρτιόυ 2011 ςτις βρυξΈλλΈς. 
ςυνδικαλιςτικΈς ΈνώςΈις, Έκτός από τήν Έυρώδιαδήλώςή ςτή 
βόυδαπΈςτή ςτις 9 απριλιόυ, πρόΈβήςαν ςΈ κινήτόπόιήςΈις 
ςτις βρυξΈλλΈς, τό λόνδινό, τήν ιςπανια, τή γαλλια και τή 
γΈρμανια μΈταξυ 22 και 26 μαρτιόυ.

χΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ή όμαδα ζήτήςΈ τήν απότΈλΈςματική, ανΈξαρτήτή και 
δήμόκρατικα ΈλΈγχόμΈνή ΈπόπτΈια τών 
μΈγαλών χρήματόπιςτώτικών ιδρυματών ώς βαςικό ςτόιχΈιό 
ρυθμιςής τής αγόρας, τό όπόιό Έιναι αναγκαιό για τήν 
πρόλήψή μΈλλόντικών κριςΈών. ΈξΈφραςΈ τήν απόγόήτΈυςή 
τής για τό γΈγόνός ότι όι υπόυργόι όικόνόμικών ήταν 
απρόθυμόι να πρότΈινόυν όυςιαςτικΈς ΈυρώπαϊκΈς λυςΈις – 
όχι μόνόν όςόν αφόρα τήν ΈπόπτΈια αλλα και τήν πρόταςή 
Έπιβόλής φόρόυ Έπι τών χρήματόπιςτώτικών ςυναλλαγών.

«το ΑυξΗμενο δΗμοσιο χρεοσ εινΑι σε μεγΑλο βΑθμο 
συνεπειΑ τΗσ κρΑτικοποιΗσΗσ του ιδιώτικου χρεουσ – δΗλΑδΗ, 
ΑνΑλΗψΗ του χρεουσ τών χρΗμΑτοπιστώτικών ιδρυμΑτών Απο 
τισ κυβερνΗσεισ – ενώ οι περικοπεσ δΗμοσιών δΑπΑνών εχουν 
πλΗξει κυριώσ τουσ εργΑζομενουσ, τουσ συντΑξιουχουσ 
κΑι τουσ οικονομικΑ Ασθενεστερουσ. εΑν συζΗτΑμε γιΑ 
περικοπεσ, θΑ πρεπει νΑ λΑβουμε υποψΗ κΑι τΑ εσοδΑ του 
προϋπολογισμου, δΗλΑδΗ νΑ Απλώθει το φορολογικο διχτυ σε 
οσουσ ευθυνοντΑι γιΑ τΗν κρισΗ.»
Jürgen kLute  
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• ανόικτΈς πώλήςΈις και ςυμβόλαια ανταλλαγής πιςτώτικής αθΈτήςής

ή δΈυτΈρή ψήφόφόρια αφόρόυςΈ υπό καταρτιςή νόμόθΈςια τής ΈΈ μΈ ςτόχό τή ρυθμιςή ανόικτών 
πώλήςΈών και ςυμβόλαιών ανταλλαγής πιςτώτικής αθΈτήςής, ςυμπΈριλαμβανόμΈνών ςυμφώνιών 
ανταλλαγής πιςτώτικής αθΈτήςής Έπι κρατικών όμόλόγών.

 «Η κερδοσκοπιΑ Αποτελεσε σΗμΑντικο πΑρΑγοντΑ πυροδοτΗσΗσ τΗσ κρισΗσ, κΑι τΑ συμβολΑιΑ 
ΑντΑλλΑγΗσ πιστώτικΗσ ΑθετΗσΗσ κΑι οι Ανοικτεσ πώλΗσεισ Αποτελουν 
κΑθοριστικο πΑρΑγοντΑ γιΑ τΗν επιδεινώσΗ τΗσ κρισΗσ. υποστΗριζώ τΗν προτΑσΗ ΑπΑγορευσΗσ 
τών ΑκΑλυπτών Ανοικτών πώλΗσεών κΑι ειδικοτερΑ τΗν προτΑσΗ ρυθμισΗσ τών CDs επι κρΑτικών 
ομολογών. ώστοσο, φοβουμΑι οτι περισσοτερο τΑ συμφεροντΑ του χρΗμΑτοπιστώτικου τομεΑ πΑρΑ 
τΑ συμφεροντΑ τΗσ πλειοψΗφιΑσ τών ευρώπΑιών πολιτών θΑ μονοπώλΗσουν τΗν προσοχΗ στισ 
επερχομενεσ συνομιλιεσ με τΑ κρΑτΗ μελΗ επι του θεμΑτοσ.»
thomas händeL

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ή όμαδα αςκήςΈ Έντόνή κριτική ςτήν ΈκθΈςή για τήν Έπιτρόπή για τις πρόκλήςΈις πρόςώρινών πόλιτικών (sure), ή όπόια 
πΈριΈγραφΈ τις μακρόπρόθΈςμΈς δήμόςιόνόμικΈς ςυςταςΈις τής Έπιτρόπής (2014-2020). 

 «εμεισ, στΗν ΑριστερΑ, που εχουμε ιδιΑιτερΑ υψΗλεσ φιλοδοξιεσ γιΑ τον κοινώνικο προσΑνΑτολισμο τών πολιτικών τΗσ εε, 
εκφρΑζουμε τΗν ΑπογοΗτευσΗ μΑσ γιΑ το γεγονοσ οτι στΗν εκθεσΗ σΑσ Η κοινώνικΗ πολιτικΗ δεν Αποτελει μειζονΑ προτερΑιοτΗτΑ 
γιΑ τΑ επομενΑ ετΗ. ειμΑι πεπεισμενοσ οτι Η διΑτΗρΗσΗ του ευρώπΑϊκου κοινώνικου μοντελου κΑι Η ΑρχΗ τΗσ ευρώπΑϊκΗσ 
ΑλλΗλεγγυΗσ εχουν εξΑιρετικΗ σΗμΑσιΑ σε εποχεσ κρισΗσ κΑι περικοπών. κΑι τΑ δυο Αποτελουν σΗμΑντικΑ ευρώπΑϊκΑ επιτευγμΑτΑ 
κΑι Η εγκΑτΑλειψΗ τουσ θΑ σΗμΑτοδοτουσε το τελοσ τΗσ ευρώπΑϊκΗσ ολοκλΗρώσΗσ.» 
Lothar Bisky

«ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ» ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
τό κινήμα τών αγανακτιςμΈνών ξΈκινήςΈ 
ςτις 15 μαϊόυ 2011 ςτήν ιςπανια και 
ΈκδήλώθήκΈ μΈ μια ςΈιρα Έιρήνικών 
διαδήλώςΈών διαρκΈιας και καταςκήνώςΈις 
ςτήν Έν λόγώ χώρα, απαιτώντας πραγματική 
δήμόκρατια. ςυντόμα ΈξαπλώθήκΈ για 
να απότΈλΈςΈι μια παγκόςμιας ΈμβΈλΈιας 
διαμαρτυρια κατα τής απλήςτιας τών 
πόλιτικών και τών τραπΈζών, ή όπόια βυθιςΈ 
τόν πλανήτή ςΈ χρήματόπιςτώτική κριςή. 

ΈπΈιτα από πόρΈια όγδόντα ήμΈρών από τή 
μαδριτή Έώς τις βρυξΈλλΈς για να δώςόυν 
Έμφαςή ςτήν Έκκλήςή τόυς για ριζική αλλαγή 
τής πόλιτικής, μια όμαδα αγανακτιςμΈνών 
ΈφθαςΈ ςτις βρυξΈλλΈς ςτις 11 όκτώβριόυ 
και πρόςκλήθήκΈ από τόν WIlly meyer 
να μιλήςΈι ςτόυς βόυλΈυτΈς τόυ Έκ ςτό 
κόινόβόυλιό. 

ΟΙ g 20 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ή marIe-ChrIsTIne VerGIaT και ό jürGen KluTe μΈτΈβήςαν ςτή νικαια τόν νόΈμβριό τόυ 2011, πρόκΈιμΈνόυ να ςυμμΈταςχόυν 
ςτις λαϊκΈς διαμαρτυριΈς τών κόινώνικών κινήματών, ζήτώντας ΈναλλακτικΈς Έναντια ςτόυς G 20. μια αντιπρόςώπΈια τής 
όμαδας Gue/nGl ΈλαβΈ μΈρός ςτήν Έναρκτήρια διαδήλώςή κατα τών G 20 και ςυμμΈτΈιχΈ ςΈ ςυναντήςΈις για τήν αναπτυξή 
ςυγκλιςής για τήν καταπόλΈμήςή τών πόλιτικών τόυς. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ό νΈός πρόΈδρός τής Έυρώπαϊκής κΈντρικής τραπΈζας, marIo DraGhI, ήρθΈ αντιμΈτώπός μΈ τήν αυςτήρή  κριτική τής 
πόλιτικής τής Έκτ από τόυς βόυλΈυτΈς τόυ Έκ τής όμαδας Gue/nGl κατα τήν πρώτή Έμφανιςή τόυ Ένώπιόν τόυ 
Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ τόν δΈκΈμβριό τόυ 2011. 

«ο στοχοσ τΗσ στΑθεροτΗτΑσ τών τιμών τΗσ εκτ εχει Αποδειχθει κΑτΑστροφΗ ειδικΑ κΑτΑ τΗ διΑρκειΑ τΗσ πΑρουσΑσ κρισΗσ. 
ο ρολοσ τΗσ τρΑπεζΑσ πρεπει νΑ τροποποιΗθει. Η ΑνεξΑρτΗσιΑ τΗσ εκτ ΑμφισβΗτειτΑι επισΗσ σε πολυ μεγΑλο βΑθμο, κΑθώσ 
το εν λογώ ιδρυμΑ εινΑι σΑφεσ οτι χειρΑγώγειτΑι Απο τουσ τρΑπεζιτεσ κΑι Αυτο πρεπει νΑ ΑλλΑξει – πρεπει νΑ υπΑρξει ο δεών 
κοινοβουλευτικοσ ελεγχοσ. Η εκτ κρυφτΗκε πισώ Απο το Αλλοθι 
τΗσ διΑτΗρΗσΗσ του πλΗθώρισμου σε χΑμΗλΑ επιπεδΑ κΑι δεν Αντιμετώπισε τρεισ σΗμΑντικουσ πΑρΑγοντεσ: δεν στΑμΑτΗσε 
τΗν εκρΗξΗ τών spreaDs, δεν εμποδισε τισ ενεργειεσ τών κερδοσκοπών στουσ οργΑνισμουσ ΑξιολογΗσΗσ τΗσ πιστολΗπτικΗσ 
ικΑνοτΗτΑσ κΑι διΑτΗρΗσε τΑ επιτοκιΑ ΑκομΗ πιο ψΗλΑ Απο ο,τι εκεινΑ τών ΗπΑ κΑι του Ηνώμενου βΑσιλειου.»
ΝΙΚΟΣ χΟΥΝΤΗΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
τό Έυρώπαϊκό Έξαμήνό, Ένας κυκλός ςυντόνιςμόυ όικόνόμικής και 
δήμόςιόνόμικής πόλιτικής για τήν ΈΈ και τή ζώνή τόυ Έυρώ ΈιδικότΈρα, 
και ή ςυμφώνια για μια χώριςτή ςυνθήκή για τή δήμόςιόνόμική Ένώςή, πόυ 
Έιναι γνώςτή ώς «δήμόςιόνόμική ςυνθήκή», αλλα απόκαλΈιται «ςυνθήκή 
λιτότήτας» από τήν αριςτΈρα, ήταν μΈταξυ τών λυςΈών πόυ πρόταθήκαν 
για τήν αντιμΈτώπιςή τής κριςής. ή όμαδα κατΈκρινΈ και τα δυό μΈςα ώς 
αντιδήμόκρατικα.

 «το εξΑμΗνο ευθυγρΑμμιζετΑι πλΗρώσ με τΑ σχεδιΑ τΗσ Merkel κΑι του 
sarkozy γιΑ τΗ δΗμιουργιΑ μιΑσ δΗμοσιονομικΗσ ενώσΗσ Αυτών που τΗν 
επιθυμουν βΑσει ενοσ ΑυστΗροτερου συμφώνου στΑθεροτΗτΑσ. το ευρώπΑϊκο 
εξΑμΗνο σΗμΑινει οτι Η εε κΑι Η ζώνΗ του ευρώ θΑ συμμετΑσχουν στον 
συντονισμο δΗμοσιονομικών πολιτικών συμφώνΑ με το εξΑιρετικΑ 
νεοφιλελευθερο συμφώνο στΑθεροτΗτΑσ κΑι ΑνΑπτυξΗσ κΑι τΗ στρΑτΗγικΗ 
ευρώπΗ 2020. προκειτΑι ουσιΑστικΑ γιΑ μιΑ ευρώπΑϊκΗ οδΗγιΑ γιΑ τΗν εγκρισΗ 
πολιτικών λιτοτΗτΑσ με στοχο τον περιορισμο τΗσ ικΑνοτΗτΑσ κΑι τΗσ ευελιξιΑσ 
τών κρΑτών μελών νΑ υλοποιΗσουν ενΑλλΑκτικεσ Η Αντικυκλικεσ πολιτικεσ 
υπερ τΗσ ΑνΑδιΑνομΗσ, τΗσ βιώσιμΗσ ΑνΑπτυξΗσ κΑι τΗσ πΑροχΗσ Αξιοπρεπών 
δΗμοσιών υπΗρεσιών.»
ΝΙΚΟΣ χΟΥΝΤΗΣ

Προϋπολογισμός
• όι ςυζήτήςΈις και όι απόφαςΈις ςχΈτικα μΈ τόν Έτήςιό πρόϋπόλόγιςμό τής ΈΈ Έιναι μακρΈς και πΈριπλόκΈς. 
για παραδΈιγμα, τό 2011, ΈπΈιτα από ΈβδόμαδΈς αδιΈξόδόυ ςτις διαπραγματΈυςΈις μΈ τό ςυμβόυλιό τών 
υπόυργών, τό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό ψήφιςΈ πανώ ςτήν πρόταςή τήν όπόια ΈπΈβαλΈ τό ςυμβόυλιό, ή όπόια 
ήταν αρκΈτα κατώ από τα ςυμφώνήμΈνα όρια τόυ δήμόςιόνόμικόυ πλαιςιόυ για τό 2011.

«προκειτΑι γιΑ μιΑ ευρώπΗ Η οποιΑ σΗμερΑ ΑρνΗθΗκε νΑ φορολογΗσει τισ χρΗμΑτοπιστώτικεσ συνΑλλΑγεσ, 
νΑ μειώσει τΗν επιβΑρυνσΗ τών ΗδΗ ισχνών εθνικών προϋπολογισμών κΑι νΑ ξεκινΗσει συζΗτΗσΗ σχετικΑ με 
νεουσ πορουσ γιΑ τΗν εε – μιΑ ευρώπΗ Η οποιΑ ΑρνΗθΗκε τΗ μεγΑλυτερΗ ευελιξιΑ του προϋπολογισμου γιΑ νΑ 
διΑτΗρΗθουν τΑ εκπΑιδευτικΑ, περιβΑλλοντικΑ κΑι κοινώνικΑ προγρΑμμΑτΑ.»
migueL Portas

• για τό 2012, ή όμαδα απΈρριψΈ τό ςχΈδιό 
πρόϋπόλόγιςμόυ, λΈγόντας ότι απόφαςιςτήκΈ τό 
2006, πόλυ πριν τις χρήματόπιςτώτικΈς κριςΈις 
τόυ 2008 και τόυ 2009 και τήν κριςή τής ζώνής 
τόυ Έυρώ. 

«περισσοτεροι ποροι δΑπΑνώντΑι γιΑ τΗν 
πολιτικΗ ΑσφΑλειΑσ πΑρΑ γιΑ τΗν εκπΑιδευσΗ, 
ο προϋπολογισμοσ Αυτοσ στΗριζει τισ μεγΑλεσ 
επιχειρΗσεισ περισσοτερο Απο τισ μικρεσ 
κΑι μεσΑιεσ επιχειρΗσεισ κΑι διοχετευει 
περισσοτερουσ χρΗμΑτικουσ πορουσ σε διεθνεισ 
φΑρμΑκευτικεσ ετΑιρειεσ πΑρΑ σε ερευνΑ. Η ομΑδΑ 
μου δεν μπορει νΑ στΗριξει τον προϋπολογισμο 
Αυτο.»
migueL Portas
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Απασχόληση και κοινωνική πολιτική
Η αξιοπρεπής εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα 
και η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελούν τις 
καθοριστικές έννοιες της πολιτικής 
απασχόλησης της ΕΕ.  Η μετατόπιση της έμφασης 
στην καταπολέμηση της φτώχειας – ειδικότερα 
της παιδικής φτώχειας – και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και η παρουσίαση προτάσεων για την 
εξάλειψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το έργο της 
ομάδας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ό αγώνας τής όμαδας για μια πιό κόινώνική Έυρώπή 
δρόμόλόγήθήκΈ γρήγόρα μΈτα τις ΈκλόγΈς τόυ ιόυνιόυ τόυ 
2009, όταν καταδικαςΈ μια μαζική Έκβιαςτική ΈκςτρατΈια 
κατα τών ΈργαζόμΈνών ςΈ Ένα Έργόςταςιό τής osram ςτήν 
αλςατια τής βόρΈιόανατόλικής γαλλιας. όι ΈργαζόμΈνόι 
ςτό Έργόςταςιό αυτό αναγκαςτήκαν να δΈχθόυν μΈιώςή 
12,5% τών μιςθών τόυς και, όταν ΈξΈφραςαν τήν αντιρρήςή 
τόυς, ή διόικήςή αντΈδραςΈ απόλυόντας 108 μΈλή τόυ 
πρόςώπικόυ, αργότΈρα όμώς πρόςφΈρθήκΈ να απόςυρΈι τις 
απόλυςΈις, δΈδόμΈνόυ ότι ή παραγώγή μΈιώθήκΈ ςτό κυριό 
Έργόςταςιό τής osram ςτό βΈρόλινό. 

«σκΑνδΑλο προκΑλει Η προκλΗσΗ 
ΑντΑγώνισμου μετΑξυ γΑλλών κΑι 
γερμΑνών εργΑζομενών. στΗν ΑλσΑτιΑ, 
οι μισθώτοι κερδιζουν λιγοτερΑ Απο 
τουσ προσώρινουσ εργΑζομενουσ 
κΑι υπεργολΑβουσ στΗ γερμΑνιΑ, 
προκειμενου νΑ πΑρΑμεινουν περισσοτερο 
ΑντΑγώνιστικοι.»

gaBi Zimmer

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η ΟΜΑΔΑ gue/ngL ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
«Έβδόμαδα διαμαρτυριας και αλλήλΈγγυής» τόν ιόυνιό 
τόυ 2010 και ςυμμΈτΈιχΈ μαζι μΈ πόλιτικα κόμματα, 
ςυνδικαλιςτικΈς ΈνώςΈις, κόινώνικα κινήματα και ακτιβιςτΈς 
ςΈ διαδήλώςΈις ςΈ όλόκλήρή τήν Έυρώπή για να καταδΈιξΈι 
τήν αντιθΈςή τής ςτις ΈπιθΈςΈις πόυ δΈχόνται όι μιςθόι, 
όι ςυνταξΈις, τό ΈπιπΈδό διαβιώςής και όι δήμόςιΈς 
υπήρΈςιΈς. ή όμαδα δήλώςΈ ότι μια ςυλλόγική απαντήςή 
και ΈνδΈιξή αλλήλΈγγυής ΈνόψΈι αυτών τών ΈπιθΈςΈών Έιναι 
αναγκαιΈς για τήν αντιςταςή ςτις απόπΈιρΈς διαςπαςής 
τών ΈργαζόμΈνών και για να τόυς δόθΈι ή δυναμή να 
αντΈπιτΈθόυν ςΈ πόλιτικΈς όι όπόιΈς τόυς αναγκαζόυν να 
πλήρώνόυν για τήν κριςή. 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
• ή Έπιτρόπή απαςχόλήςής και κόινώνικών 
υπόθΈςΈών απΈρριψΈ μια πρόταςή για τήν πρόςταςια τών 
αυτόαπαςχόλόυμΈνών όδήγών φόρτήγών από τις μακρΈς 
πΈριόδόυς Έργαςιας. 

 «Η ΑποφΑσΗ ΑυτΗ δεν θΑ οδΗγΗσει μονο σε μΑκρεσ 
εβδομΑδεσ εργΑσιΑσ, ΑλλΑ εινΑι κΑι επιζΗμιΑ γιΑ τον τομεΑ, 
τον επΑγγελμΑτικο κλΑδο κΑι τουσ πολιτεσ, επειδΗ θΑ 
εχει ιδιΑιτερΑ ΑρνΗτικο Αντικτυπο στΗν οδικΗ ΑσφΑλειΑ. 
θΑ συνεχισουμε νΑ Ασκουμε πιεσΗ γιΑ τΗν κΑθιερώσΗ 
Αξιοπρεπουσ ώρΑριου εργΑσιΑσ γιΑ ολουσ τουσ οδΗγουσ.»
thomas händeL

• τό κόινόβόυλιό αργότΈρα καταψήφιςΈ τήν ΈκθΈςή 
bauer ςχΈτικα μΈ τόν χρόνό Έργαςιας τών ΈργαζόμΈνών 
ςτόν τόμΈα τών όδικών μΈταφόρών, κινήςή ή όπόια 
ΈπικρότήθήκΈ από τήν όμαδα Gue/nGl.

«Αποτελει ευχΑριστΗ ειδΗσΗ γιΑ τουσ 
εργΑζομενουσ στον τομεΑ τών οδικών 
μετΑφορών το γεγονοσ οτι Η προτΑσΗ τΗσ 
επιτροπΗσ ΑπορριφθΗκε Απο το κοινοβουλιο. 
Η εξΑιρεσΗ τών ΑυτοΑπΑσχολουμενών 
οδΗγών Απο τΗ νομοθεσιΑ θΑ ειχε ουσιΑστικΑ 
κΑθιερώσει μιΑ εβδομΑδΑ εργΑσιΑσ 86 
ώρών στον τομεΑ, Απλώσ κΑι μονο γιΑ 
τΗν εξυπΗρετΗσΗ τών περιθώριών κερδουσ 
τών μεγΑλών επιχειρΗσεών. οπώσ κΑι οι 
επιπτώσεισ γιΑ τΗν ΑσφΑλειΑ, το κοινώνικο 

ντΑμπινγκ κΑι Η ΑπορρυθμισΗ τΗσ ΑγορΑσ εργΑσιΑσ θΑ 
ενθΑρρυνοντΑν μεσώ τΗσ διΑδοσΗσ ουτοπικών συμβΑσεών 
«ΑυτοΑπΑσχολουμενών.»
iLda Figueiredo

ΤΑχΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ή όμαδα Gue/
nGl υπόςτήριξΈ 
τήν ΈκςτρατΈια 
κατα τής 
ιδιώτικόπόιήςής 
τών ταχυδρόμικών 
υπήρΈςιών, 
ςυμμΈτΈχόντας 
ςΈ μια διαδήλώςή 
ή όπόια ΈιχΈ 

διόργανώθΈι από ςυνδικαλιςτικΈς ΈνώςΈις και ΈργαζόμΈνόυς 
τόυ τόμΈα τών ταχυδρόμικών υπήρΈςιών από όλόκλήρή 
τήν Έυρώπή. ή όμαδα θΈώρΈι ότι ή απόφαςή τόυ 
Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ να καταργήςΈι τα μόνόπώλια 
τών ταχυδρόμικών υπήρΈςιών Έώς τό 2011 Έιναι αντιθΈτή 
μΈ τα ςυμφΈρόντα τών Έυρώπαιών πόλιτών και ΈυνόΈι 
τα όικόνόμικα ςυμφΈρόντα τών ιδιώτικών ΈπιχΈιρήςΈών. 
ζήτήςΈ όλόκλήρώμΈνΈς, απόδότικΈς ώς πρός τό κόςτός και 
υψήλής πόιότήτας καθόλικΈς υπήρΈςιΈς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

μια αντιπρόςώπΈια 
8 βόυλΈυτών 
τόυ Έκ τής 
όμαδας Gue/
nGl ςυμμΈτΈιχΈ 
ςτό Έυρώπαϊκό 
κόινώνικό 
φόρόυμ (Έκφ) 
πόυ διΈξήχθή 

ςτήν κώνςταντινόυπόλή ςτις 1-4 ιόυλιόυ 2010. τό Έκτό 
Έυρώπαϊκό κόινώνικό φόρόυμ ΈπικΈντρώνόταν ςτα μΈτρα 
λιτότήτας ςτήν κριςή μΈ ςυνθήμα «να τόυς κανόυμΈ 
να πλήρώςόυν για τήν κριςή τόυς! μια αλλή Έυρώπή 
Έιναι αναγκαια.» ή όμαδα Gue/nGl διόργανώςΈ δυό 
Έργαςτήρια. τό πρώτό ΈπικΈντρώθήκΈ ςτό Έυρώπαϊκό Έτός 
καταπόλΈμήςής τής φτώχΈιας και τό δΈυτΈρό ςτήν πόλιτική 
δραςή για παγκόςμια αλλήλΈγγυή. ή αντιπρόςώπΈια ΈλαβΈ 
Έπιςής μΈρός ςΈ διαδήλώςή ςτό κΈντρό τής πόλής τής 
κώνςταντινόυπόλής.
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ΈπανΈλαβΈ τις ΈκκλήςΈις τής για πΈριςςότΈρή βόήθΈια πρός 
τόυς φτώχόυς και λιγότΈρή πρός τις τραπΈζΈς και τόυς 
χρήματόπιςτώτικόυς κυκλόυς.

«πρεπει νΑ 
δώσουμε Αμεσο 
τελοσ στο 
ξεπουλΗμΑ 
τών δΗμοσιών 
περιουσιΑκών 
στοιχειών κΑι 
τών συστΗμΑτών 
κοινώνικΗσ 
ΑσφΑλισΗσ. 
πρεπει νΑ 
κΑθιερώσουμε 
ελΑχιστΑ 
κοινώνικΑ κΑι 
περιβΑλλοντικΑ 
προτυπΑ. φετοσ 
το χειμώνΑ, 
δεν πρεπει νΑ 
επιτρεψουμε 
νΑ βρεθουν στο 
δρομο Ανθρώποι 
Η νΑ ΑπελΑθουν 
Η ενδεχομενώσ ΑκομΗ κΑι νΑ πεθΑνουν Απο το κρυο, 
λογώ τών ΑυξΑνομενών τιμών στον τομεΑ τΗσ ενεργειΑσ. 
εχουμε, συνΑρτΗσει Αυτου, κοινΗ ευθυνΗ, με ΑλλΑ λογιΑ, 
τΗν ευθυνΗ τΗσ ευρώπΑϊκΗσ ενώσΗσ. πρεπει νΑ φΑνουμε 
ΑντΑξιοι τΗσ ευθυνΗσ ΑυτΗσ κΑι οχι τών εθνικιστικών 
μεγΑλοστομιών που εχουμε Ακουσει Απο τΗ δεξιΑ.»
gaBi Zimmer

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
μια όμαδα βόυλΈυτών τόυ Έκ τής Gue/nGl 
διαδήλώςΈ μαζι μΈ μΈλή ςυνδικαλιςτικών ΈνώςΈών και 
ΈργαζόμΈνόυς από όλή τήν Έυρώπή ςτήν Έυρώδιαδήλώςή 
ή όπόια διόργανώθήκΈ ςτις βρυξΈλλΈς από ΈυρώπαϊκΈς 
ςυνδικαλιςτικΈς ΈνώςΈις. ή διαδήλώςή απότΈλόυςΈ 
ΈνδΈιξή διαμαρτυριας κατα τών ΈπιθΈςΈών ςτόυς μιςθόυς, 
τήν κόινώνική πρόνόια, τις ςυνταξΈις και τις δήμόςιΈς 
υπήρΈςιΈς, καθώς και κατα τής αυξήςής τών Έιςφόρών 
κόινώνικής αςφαλιςής και τών θΈςμόθΈτήμΈνών ήλικιών 
ςυνταξιόδότήςής ώς μΈςό μΈιώςής τών δήμόςιόνόμικών 
ΈλλΈιμματών πόυ απότΈλόυν αμΈςό απότΈλΈςμα τής 
χρήματόπιςτώτικής κριςής. 

«οι Απλοι Ανθρώποι – εργΑζομενοι, συντΑξιουχοι, νεοι, 
Ανεργοι κΑι φτώχοι – δεν πρεπει νΑ πλΗρώσουν γιΑ τΗν 
κρισΗ!» 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ gue/ngL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• μια ΈκθΈςή τόυ mIGuel PorTas ςχΈτικα μΈ τό Έυρώπαϊκό 
ταμΈιό πρόςαρμόγής ςτήν παγκόςμιόπόιήςή, τό όπόιό 
ΈχΈι ώς ςτόχό τήν Ένιςχυςή τών ΈργαζόμΈνών πόυ 
απόλυόνται ώς απότΈλΈςμα τών μΈταβαλλόμΈνών 
παγκόςμιών Έμπόρικών δόμών, ΈγκριθήκΈ από τό Έυρώπαϊκό 
κόινόβόυλιό και ΈπικρότήθήκΈ από τήν Gue/nGl. όταν 
μια μΈγαλή ΈταιρΈια ή Έργόςταςιό κλΈινΈι ή μΈτΈγκαθιςταται 
ςΈ μια χώρα Έκτός τής ΈΈ, τό ταμΈιό παρΈχΈι Έώς 500 
Έκατόμμυρια Έυρώ Έτήςιώς για τή χρήματόδότήςή τής 
βόήθΈιας κατα τήν αναζήτήςή Έργαςιας, τήν καθόδήγήςή ςΈ 
θΈματα ςταδιόδρόμιας, τήν καταρτιςή και τήν ΈκπαιδΈυςή 
για τό πρόςώπικό πόυ απόλυθήκΈ.

«ενώ οι ευρώπΑϊκεσ κυβερνΗσεισ κΑτΑργουν Η μειώνουν 
τΑ κοινώνικΑ επιδομΑτΑ γιΑ τουσ Ασθενεστερουσ κΑι 
τουσ φτώχοτερουσ, χρΗσιμοποιώντΑσ τΑ χρΗμΑτΑ τών 
φορολογουμενών γιΑ τΗ διΑσώσΗ χρΗμΑτοπιστώτικών 
ιδρυμΑτών, εινΑι κΑιροσ νΑ υπΑρξει μιΑ ζώτικΗσ σΗμΑσιΑσ 
στΗριξΗ στΑ θυμΑτΑ τών μΑζικών Απολυσεών.»
migueL Portas

• ή όμαδα ςτή ςυνΈχΈια υπόςτήριξΈ τήν παρΈκκλιςή 
από τό Έτππ για τή ςυνΈχιςή τόυ πΈρα από τό τρΈχόν 

πόλυΈτΈς δήμόςιόνόμικό πλαιςιό και 
τή δήμιόυργια χώριςτόυ κόνδυλιόυ τόυ 
πρόϋπόλόγιςμόυ. 

«το ετππ δεν μπορει νΑ Ακυρώσει τισ 
ΑρνΗτικεσ επιπτώσεισ του κΑπιτΑλισμου, 
βοΗθΑ ομώσ τΑ θυμΑτΑ τΗσ κρισΗσ – 
τουσ Ανθρώπουσ που χΑνουν τισ θεσεισ 
εργΑσιΑσ τουσ – κΑι Αυτο δεν εινΑι λιγο. 
το τΑμειο Αυτο εινΑι σΗμΑντικο, επειδΗ 
ΑνΑδιΑνεμει τουσ πορουσ κΑι προσφερει 

ΑνΑκουφισΗ σε Αυτουσ που  εχουν τισ λιγοτερεσ ευκΑιριεσ. 
ώστοσο, το τΑμειο Αυτο χρΗζει τροποποιΗσΗσ κΑι Αυτοσ 
εινΑι ο λογοσ γιΑ τον οποιο στΗριζουμε τισ ΑλλΑγεσ οι οποιεσ 
προκειτΑι νΑ ψΗφιστουν σΗμερΑ.»
migueL Portas

• όταν μια μΈιόψήφια αρνήςικυριας ςτό ςυμβόυλιό 
αρνήθήκΈ τήν παραταςή τής παρΈκκλιςής Έώς τό τΈλός 
τόυ 2013, ή όμαδα τόνιςΈ ότι, μΈ τή ςυνΈχιζόμΈνή κριςή, 
Έιναι πόλυ πιό αναγκαιό να ΈνιςχυθΈι τό Έν λόγώ ταμΈιό 
και ΈξΈφραςΈ τήν λυπή τής για τό γΈγόνός ότι όι χώρΈς 
ςτις όπόιΈς όι ΈργαζόμΈνόι χρΈιαζόνται πΈριςςότΈρό τό 
ταμΈιό Έιναι όι χώρΈς μΈ τις μΈγαλυτΈρΈς όικόνόμικΈς 
και κόινώνικΈς δυςκόλιΈς και ΈκΈινΈς ςτις όπόιΈς όι 

πΈριςςότΈρΈς ΈταιρΈιΈς Έχόυν κλΈιςΈι και όι 
πΈριςςότΈρόι ΈργαζόμΈνόι Έχόυν απόλυθΈι. 

«ελπιζώ πρΑγμΑτικΑ Η συζΗτΗσΗ σχετικΑ με 
το τΑμειο Αυτο νΑ κΑτΑστΗσει δυνΑτΗ τΗν 
ΑνΑδιΑρθρώσΗ του, ώστε νΑ μπορεσει νΑ δώσει 
τελοσ στισ χειροτερεσ πρΑκτικεσ τών ετΑιρειών 
που Αντιμετώπιζουν τουσ υπΑλλΗλουσ τουσ 
Απλώσ ώσ πΑρΑμετρουσ προσΑρμογΗσ.»
marie-Christine Vergiat

ΦΤΩχΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ή καταςταςή τών φτώχών, τών αςτΈγών και τών πιό 
μΈιόνΈκτόυντών πλήθυςμών τής κόινώνιας μας 
απότΈλΈςαν ςυχνό θΈμα ςτή διαρκΈια τόυ πρώτόυ μιςόυ τής 
τρΈχόυςας πΈριόδόυ. ή όμαδα Gue/nGl

Why equality is better for everyone

THE SPIRIT LEVEL
Seminar

on behalf of GUE/NGL welcome 
Richard Wilkinson author of The Spirit Level 
to discuss Why More Equal Societies Do Better

Lothar Bisky  GUE/NGL President
Eva-Britt Svensson  GUE/NGL MEP Chair of the Committee  
on Women’s Rights & Gender Equality
Kartika Liotard  GUE/NGL MEP

Thursday 10 February 
09.30 - 12.30 
  
European Parliament Brussels
Room  A1G2
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ΕΛΑχΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ή IlDa FIGueIreDo παρόυςιαςΈ ςτό κόινόβόυλιό τήν ΈκθΈςή 
τής ςχΈτικα μΈ Ένα πανΈυρώπαϊκό Έλαχιςτό Έιςόδήμα και 
πρόκαλΈςΈ τήν Έπιτρόπή να πρότΈινΈι μια όδήγια-πλαιςιό 
ςχΈτικα μΈ τόν Έλαχιςτό μιςθό.  

 «Η φτώχειΑ κΑι ο κοινώνικοσ Αποκλεισμοσ Αποτελουν 
πΑρΑβιΑσεισ τΗσ ΑνθρώπινΗσ ΑξιοπρεπειΑσ κΑι τών 

θεμελιώδών 
Ανθρώπινών 
δικΑιώμΑτών. τΑ 
συστΗμΑτΑ ελΑχιστου 
εισοδΗμΑτοσ που 
βΑσιζοντΑι σε 
τουλΑχιστον 60% του 
μεσου εισοδΗμΑτοσ 
σε κΑθε χώρΑ θΑ 
ΑποτελουσΑν 
ΑποτελεσμΑτικο 

εργΑλειο γιΑ τΗν κΑτΑπολεμΗσΗ τών συνεπειών του 
κοινώνικου Αποκλεισμου, τΗσ ΑνεργιΑσ κΑι τών μισθών τΗσ 
φτώχειΑσ. τΑ συστΗμΑτΑ ΑυτΑ κΑτεχουν σΗμΑντικο ρολο 
στΗν ΑνΑδιΑνομΗ τών εισοδΗμΑτών κΑι διΑδρΑμΑτιζουν 
Αντικυκλικο ρολο οσον ΑφορΑ τΗν οικονομιΑ, πΑρεχοντΑσ 
επιπροσθετουσ πορουσ γιΑ τΗν τονώσΗ τΗσ ζΗτΗσΗσ κΑι 
τΗσ κΑτΑνΑλώσΗσ στΗν εγχώριΑ ΑγορΑ κΑι κΑτΑπολεμώντΑσ 
κΑτ’ Αυτον τον τροπο τΗν υφεσΗ.»
iLda Figueiredo

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, ΝΤΑΚΑΡ
μια αντιπρόςώπΈια 9 βόυλΈυτών τόυ Έκ τής Gue/nGl 
ΈλαβΈ μΈρός ςτό παγκόςμιό κόινώνικό φόρόυμ τόυ 2011 
ςτή ςΈνΈγαλή από τις 6 Έώς 11 φΈβρόυαριόυ. τα μΈλή τής 
Gue/nGl ςυμμΈτΈιχαν ςτό παγκόςμιό κόινόβόυλΈυτικό 
φόρόυμ ςτις 8 φΈβρόυαριόυ και διόργανώςαν ςυναντήςή μΈ 
Έκπρόςώπόυς τής αριςτΈρας, πρόκΈιμΈνόυ να ςυζήτήςόυν 
πόλιτικΈς ςτις όπόιΈς ςυμπΈριλαμβανόνται ό απόκλΈιςμός 
τών μΈταναςτών – ιδιώς ή όδήγια για τήν Έπιςτρόφή και ή 
ΈξώτΈρικΈυςή τής Έυρώπαϊκής μΈταναςτΈυτικής πόλιτικής 
– για τήν υπόςτήριξή τής πραγματικής ςυνΈργαςιας 
μΈταξυ τών λαών και τήν υπΈραςπιςή τής Έιρήνής και τόυ 
αφόπλιςμόυ, Έκφραζόντας κατήγόρήματικα τήν αντιθΈςή 
τόυς ςτόν πόλΈμό και τό νατό.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ή Gue/nGl ΈπανΈλαβΈ τήν αντιθΈςή τής ςτήν όδήγια για 
τις υπήρΈςιΈς τόυ 2006 ςτή διαρκΈια ςυζήτήςής ςχΈτικα μΈ 
μια ΈκθΈςή πρόόδόυ για τήν υλόπόιήςή τής.
 
«Η GUe/NGl τΑσσετΑι κΑτΑ τΗσ οδΗγιΑσ γιΑ τισ υπΗρεσιεσ, 
επειδΗ κΑτΑ βΑσΗ υποστΗριζετΑι Απο τΗ νεο-φιλελευθερΗ 

ΑντιλΗψΗ τΗσ ελευθεριΑσ τών Αγορών 
τΗσ εε, οπου διδετΑι προτερΑιοτΗτΑ 
στΗν ελευθεριΑ τών ετΑιρειών ενΑντι 
τών ελευθεριών τών συνδικΑλιστικών 
ενώσεών Η τών κοινώνικών ελευθεριών. 
ΑντισυνδικΑλιστικεσ ΑποφΑσεισ που 
εχουν εκδοθει κΑτΑ τΑ τελευτΑιΑ ετΗ 
δεν ΑνΑφεροντΑι στΗν εκθεσΗ, πΑρΑ το 
γεγονοσ οτι εχουν μετΑβΑλει πλΗρώσ 
τΗν πολιτικΗ τΗσ ΑγορΑσ εργΑσιΑσ κΑι 
εχουν ΑποδυνΑμώσει τΑ δικΑιώμΑτΑ τών 
εργΑζομενών.» 
eVa-Britt sVensson

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ςΈ απαντήςή ςτήν κόινόβόυλΈυτική ΈκθΈςή ςχΈτικα μΈ 
τήν πραςινή βιβλό τής Έυρώπαϊκής Έπιτρόπής για τις 
ςυνταξΈις, ή όμαδα ςυνΈταξΈ Ένα Έναλλακτικό ψήφιςμα 
τό όπόιό ΈξΈφραζΈ τήν αντιθΈςή τής αριςτΈρας ςτις 
αυξήςΈις τών όριών ήλικιας ςυνταξιόδότήςής και ςτήν 
ιδΈα τής Έυρώπαϊκής όλόκλήρώςής μΈ βαςή αντικόινώνικΈς 
πόλιτικΈς.

 «πΑρουσιΑσΑμε ενΑ ενΑλλΑκτικο ψΗφισμΑ επι τΗσ εκθεσΗσ 
ΑυτΗσ το οποιο κΑτΑδεικνυει οτι Η βελτιώσΗ τών συντΑξεών 
κΑι τών ορών συντΑξιοδοτΗσΗσ εινΑι δυνΑτΗ χώρισ ΑυξΗσΗ 
τΗσ νομιμΗσ ΗλικιΑσ συντΑξιοδοτΗσΗσ. Αυτο μπορει 
νΑ πρΑγμΑτοποιΗθει μεσώ εργΑσιΑκών δικΑιώμΑτών, 
ειδικοτερΑ γιΑ τουσ νεουσ, μεσώ κΑλυτερών μισθών κΑι 
υψΗλοτερών φορών στον χρΗμΑτοπιστώτικο τομεΑ κΑι στισ 
χρΗμΑτοπιστώτικεσ συνΑλλΑγεσ.»
iLda Figueiredo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
όι απόπΈιρΈς Έφαρμόγής δραςτικών πΈρικόπών ςτόν 
πρόϋπόλόγιςμό τόυ πρόγραμματός δώρΈαν διανόμής 
τρόφιμών τής ΈΈ από 500 Έκατόμμυρια Έυρώ ςΈ 113 
Έκατόμμυρια Έυρώ καταδικαςτήκαν από τήν Gue/nGl.

 «δεν μπορουμε νΑ μενουμε ΑδρΑνεισ 
κΑι νΑ βλεπουμε τΗ φτώχειΑ νΑ 
ΑυξΑνετΑι, ενώ εινΑι ΑποτελεσμΑ τών 
μετρών λιτοτΗτΑσ τΑ οποιΑ εγκρινουν 
οι κυβερνΗσεισ τΗσ εε. μειώνουμε τΗν 
επισιτιστικΗ βοΗθειΑ στουσ φτώχοτερουσ 
πΑροτι ο Αριθμοσ τουσ ΑυξΑνετΑι. Η 
κΑτΑστΑσΗ ΑυτΗ εινΑι ΑπΑρΑδεκτΗ Αν 
σκεφτουμε οτι συγκεντρώθΗκΑν πολλΑ 

δισεκΑτομμυριΑ ευρώ γιΑ τΗ διΑσώσΗ τών τρΑπεζών.»
PatriCk Le hyariC

European Parliament  Brussels  room  ASP 1 G 2

17 November 2010  15:00 - 18:30

HEARING

EUROPEAN UNITED LEFT • NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENT

ECONOMIC DEMOCRACY 
Alternatives for a Social Europe

GUE/NGL in cooperation with 
Forum Social Europe - 
European network of trade unionists

Forum Social Europe
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
ανακόινώςΈις μαζικών απόλυςΈών ςτα Έργόςταςια τής 
arCelor-mITTal και αλλΈς ΈταιρΈιΈς ςΈ όλόκλήρή τήν 
Έυρώπή αναγκαςαν τήν Gue/nGl να ζήτήςΈι τήν 
πραγματόπόιήςή ςυζήτήςής Έπι τόυ θΈματός ςτή διαρκΈια 
τής ςυνόδόυ τής όλόμΈλΈιας τόυ 
όκτώβριόυ 2011.

«Η arCelorMittal κλεινει τΑ 
εργοστΑσιΑ τΗσ το ενΑ μετΑ το 
Αλλο κΑι το Αμεσο ΑποτελεσμΑ 
εινΑι Η ΑπώλειΑ χιλιΑδών θεσεών 
εργΑσιΑσ. γιΑ πολλΑ χρονιΑ, Η ar-
CelorMittal επώφελουντΑν Απο 
εκΑτοντΑδεσ εκΑτομμυριΑ ευρώ κρΑτικών ενισχυσεών, 
ενώ 238 δισεκΑτομμυριΑ ευρώ σε κερδΗ πΑρεχοντΑν στουσ 
μετοχουσ. οι πολιτικεσ τΗσ επιτροπΗσ χρΗμΑτοδοτουσΑν 
Αυτεσ τισ λΗστρικεσ πρΑκτικεσ τΗσ εν λογώ ετΑιρειΑσ κΑι 
εξΑκολουθουν νΑ τισ υπΗρετουν.»
JaCky hénin

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
όι βόυλΈυτΈς τόυ Έκ τής Gue/nGl απήυθυναν μια 
Έπιςτόλή ςτήριξής και αλλήλΈγγυής ςτόυς Έυρώπαιόυς 
λιμΈνΈργατΈς Έπ’ Έυκαιρια τής απΈργιας πόυ πρόκήρυχθήκΈ 
από τό διΈθνΈς ςυμβόυλιό λιμΈνΈργατών ςτις 23 
νόΈμβριόυ 2011.

«υπερΑσπιζομΑστε το δΗμοσιο συμφερον κΑι τΑ 
δικΑιώμΑτΑ τών εργΑζομενών στουσ ευρώπΑϊκουσ λιμενεσ. 
ΑντιτΑσσομΑστε στΗν πώλΗσΗ, που προώθουν κυβερνΗσεισ 
διΑφορών ευρώπΑϊκών χώρών, λιμενικών υποδομών οι 
οποιεσ εχουν κΑτΑσκευΑστει με κρΑτικΑ κεφΑλΑιΑ, σε 
διεθνεισ οικονομικουσ ομιλουσ κΑι κερδοσκοπουσ.»
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ gue/ngL

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ή όμαδα ΈπικρότήςΈ, μΈ όριςμΈνΈς ΈπιφυλαξΈις, Έναν 
αναθΈώρήμΈνό κανόνιςμό για τήν κόινώνική αςφαλιςή, 
ό όπόιός καλυπτΈι τα δικαιώματα τών διαςυνόριακών 
ΈργαζόμΈνών, τών αυτόαπαςχόλόυμΈνών, τών 
αΈρόπόρικών πλήρώματών και αλλών ΈργαζόμΈνών πόυ 

ΈπώφΈλόυνται από τό δικαιώμα τής 
ΈλΈυθΈρής κυκλόφόριας. 

 «εινΑι κΑλο νΑ εφΑρμοζετΑι Η 
πιο εξελιγμενΗ νομοθεσιΑ στο 
πεδιο Αυτο, ομώσ το προβλΗμΑ 
τΗσ ψευδουσ ΑυτοΑπΑσχολΗσΗσ 
πΑρΑμενει κΑι πρεπει νΑ εξΑλειφθει. 
θΑ πρεπει νΑ διΑσφΑλισουμε οτι οι 
εργΑζομενοι Αυτοι εχουν συμβΑσεισ. 
εινΑι κΑλο οι εργΑζομενοι στισ 

Αεροπορικεσ ετΑιρειεσ νΑ μπορουν νΑ επώφελΗθουν Απο 
τΗν κοινώνικΗ ΑσφΑλισΗ του τοπου κΑτοικιΑσ τουσ, ΑλλΑ 
θΑ πρεπει νΑ διΑσφΑλισουμε οτι οι Αεροπορικεσ ετΑιρειεσ 
δεν εγκΑθιστΑντΑι σε χώρεσ κοινώνικΗσ ΑσφΑλισΗσ χΑμΗλου 
κοστουσ γιΑ νΑ Αποφυγουμε το κοινώνικο ντΑμπινγκ. στΗν 
πορτογΑλιΑ πΑρΑτΗρειτΑι επι του πΑροντοσ μιΑ επιθεσΗ στΑ 
συστΗμΑτΑ κοινώνικΗσ ΑσφΑλισΗσ. δεν θΑ υποστΗριξουμε 
τΗν ιδεΑ τΗσ ιδιώτικοποιΗσΗσ. θελουμε κρΑτικΑ συστΗμΑτΑ 
κοινώνικΗσ ΑσφΑλισΗσ βΑσισμενΑ στΗν ΑλλΗλεγγυΗ.»
inês ZuBer
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Την περίοδο από τον Ιούνιο του 2009 έως τον 
Δεκέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκαν διεθνή 
συνέδρια για την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα στην Κοπεγχάγη, το Κανκούν, την 
Κοτσαμπάμπα, το Ντέρμπαν και τη Ναγκόγια, στα 
οποία συμμετείχαν ευρωβουλευτές της GUE/NGL 
οι οποίοι εργάζονται επάνω σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Οι βουλευτές μας όμως αγωνίστηκαν 
επίσης για ζητήματα όπως η μη διάδοση της 
χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, η 
απαγόρευση των κλωνοποιημένων προϊόντων σε 
νέα τρόφιμα και στον τομέα της υγείας.

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
ή baIrbre De brún ΈκπρόςώπήςΈ τήν όμαδα Gue/nGl 
ςτήν Έν λόγώ αντιπρόςώπΈια τόυ Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ 
τόν όκτώβριό τόυ 2009 και ήταν αιςιόδόξή κατα τήν 
Έπιςτρόφή τής, αναφΈρόντας ότι: «Απο τοτε που ΑνελΑβε 
κΑθΗκοντΑ Η διοικΗσΗ ομπΑμΑ εχουν δρομολογΗθει 
τερΑστιεσ ΑλλΑγεσ οσον ΑφορΑ τον προϋπολογισμο, τΗν 
προθυμιΑ ρυθμισΗσ κΑι τΗν ΑποφΑσιστικοτΗτΑ επιτευξΗσ 
διεθνουσ συμφώνιΑσ γιΑ τΗν κλιμΑτικΗ ΑλλΑγΗ.» 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓχΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ή όμαδα υπόςτήριξΈ Ένα ψήφιςμα τόυ Έυρώπαϊκόυ 
κόινόβόυλιόυ τό όπόιό ανΈφΈρΈ ότι όι ςυμμΈτΈχόντΈς 
ςτις διαπραγματΈυςΈις πρΈπΈι να Έπιδιώξόυν μια νόμικα 
δΈςμΈυτική ςυμφώνια ςτήν κόπΈγχαγή. τό ψήφιςμα 
ζήτόυςΈ από τήν ΈΈ να δΈςμΈυςΈι τόυλαχιςτόν 30 
διςΈκατόμμυρια Έυρώ Έτήςιώς για τή χρήματόδότήςή ςτόν 
τόμΈα τόυ κλιματός ςΈ αναπτυςςόμΈνΈς χώρΈς Έώς τό 
2020, πΈρα από τήν ΈξώτΈρική αναπτυξιακή βόήθΈια. ςΈ 
μια τρόπόλόγια τήν όπόια κατΈθΈςΈ ή όμαδα, πρόςτΈθήκΈ 
αναφόρα ςτό γΈγόνός ότι ςτις πιό ΈυαλώτΈς πΈριόχΈς θα 
πρΈπΈι να δόθΈι πρότΈραιότήτα ςΈ πρόόρατικΈς ΈνΈργΈιΈς 
πρόςαρμόγής.  ή όμαδα ζήτήςΈ Έπιςής από τήν ΈΈ να 
διΈυκρινιςΈι κατώ από πόιΈς ςυνθήκΈς θα ΈνιςχυΈ τόυς 
ςτόχόυς τής για μΈιώςή τών Έκπόμπών ςτό 40% Έώς τό 
2020 ςυμφώνα μΈ τις τρΈχόυςΈς ΈπιςτήμόνικΈς γνώςΈις. 
μΈτα από απόγόήτΈυτικΈς ςυνόμιλιΈς ςτήν κόπΈγχαγή, 
ή όμαδα ΈπΈκρινΈ τόυς παγκόςμιόυς ήγΈτΈς όι όπόιόι δΈν 
κατΈλήξαν ςΈ ςυμφώνια μΈ τήν όπόια θα αντιμΈτώπιζόταν 
απότΈλΈςματικα ή κλιματική αλλαγή και ζήτήςΈ από 
υπΈρμαχόυς τής κλιματικής δικαιόςυνής να Ένιςχυςόυν 
τήν απόφαςιςτικότήτα τόυς.  

«ΑυτΗ Η ΑσΑφΗσ κΑι κΑκογρΑμμενΗ πολιτικΗ διΑκΗρυξΗ 
Αποτελει κΑτΑστροφΗ γιΑ οσουσ εχουν πλΗγει με τον 
χειροτερο τροπο Απο τΗν κλιμΑτικΗ ΑλλΑγΗ στον 
ΑνΑπτυσσομενο κοσμο. χρειΑζομΑστΑν φιλοδοξουσ 
στοχουσ γιΑ τΗ μειώσΗ τών εκπομπών, σΑφεισ πΗγεσ τΗσ 
ΑπΑιτουμενΗσ σΗμΑντικΗσ νεΑσ χρΗμΑτοδοτΗσΗσ κΑι 
σΑφεισ δεσμευσεισ, μετρΑ, κΑι διΑδικΑσιεσ γιΑ μιΑ σειρΑ 
Αλλών θεμΑτών, προκειμενου νΑ περιορισουμε τΗν 
πΑγκοσμιΑ ΑυξΗσΗ τΗσ θερμοκρΑσιΑσ σε λιγοτερο Απο 2 

βΑθμουσ κελσιου. γιΑ 
οσουσ θελουν κλιμΑτικΗ 
δικΑιοσυνΗ, Η τρΑγώδιΑ κΑι 
Η μΑτΑιοτΗτΑ ΑυτΗσ τΗσ 
διΑσκεψΗσ τΗσ κοπεγχΑγΗσ 
γιΑ τΗν κλιμΑτικΗ ΑλλΑγΗ 
πρεπει νΑ δώσουν τΗ 
θεσΗ τουσ σε μεγΑλυτερΗ 
ΑποφΑσιστικοτΗτΑ, ώστε 
νΑ επιτευχθει ουσιΑστικΗ 

συμφώνιΑ στΗ διΑρκειΑ του 2010 γιΑ τΗν ΑποτροπΗ τΗσ 
κΑτΑστροφικΗσ κλιμΑτικΗσ ΑλλΑγΗσ.»
BairBre de Brún

ΚΟΤΣΑΜΠΑΜΠΑ
αντιπρόςώπΈια τής Gue/nGl, μΈ ΈπικΈφαλής τόν 
WIlly meyer, μΈτΈβή ςτήν παγκόςμια διαςκΈψή για τήν 
κλιματική αλλαγή, ή όπόια πραγματόπόιήθήκΈ ςτήν 
κότςαμπαμπα τής βόλιβιας τόν απριλιό τόυ 2010. ό 
βόλιβιανός πρόΈδρός, eVo morales, ό όπόιός απήυθυνΈ 
Έκκλήςή για μια παγκόςμια δΈςμΈυςή για τή ςώτήρια 
τόυ πλανήτή, υπόδΈχθήκΈ Έκπρόςώπόυς από όλΈς τις 
ήπΈιρόυς.

«το συστΗμΑ το οποιο ευθυνετΑι 
γιΑ τΗν οικονομικΗ, κοινώνικΗ κΑι 
περιβΑλλοντικΗ κρισΗ πρεπει νΑ 
μετΑσχΗμΑτιστει. εΑν δεν υπΑρξει 
ΑλλΑγΗ στο τρεχον, κυριΑρχουμενο Απο 
τισ δυνΑμεισ τΗσ ΑγορΑσ,  οικονομικο 
μοντελο, δεν θΑ κΑτΑφερουμε νΑ 
στΑμΑτΗσουμε τΗν κΑτΑστροφΗ του 
πλΑνΗτΗ.» 
WiLLy meyer

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ή KarTIKa lIoTarD 
παρακόλόυθήςΈ τή 10ή 
διαςκΈψή τών μΈρών 
τής ςυμβαςής τών 
ήνώμΈνών Έθνών για 
τή βιόπόικιλότήτα, ή 
όπόια διΈξήχθή από 18 
Έώς 29 όκτώβριόυ 2010 

ςτή ναγκόγια τής ιαπώνιας. μιλώντας πριν από τις 
ςυνόμιλιΈς, ανΈφΈρΈ ςτόν Έπιτρόπό PoTočnIK ότι ή 
αδρανΈια όςόν αφόρα τήν αντιμΈτώπιςή τής απώλΈιας 
τής βιόπόικιλότήτας θα κόςτιςΈι πΈριςςότΈρό από 4 
τριςΈκατόμμυρια δόλαρια Έώς τό 2050 και ζήτήςΈ τήν 
αναμόρφώςή τής γΈώργικής και αλιΈυτικής πόλιτικής τής 
ΈΈ.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΟ ΚΑΝΚΟΥΝ
ή όμαδα ςυμμΈτΈιχΈ ςτις ςυνόμιλιΈς τόυ όήΈ για τό 
κλιμα ςτό κανκόυν (CoP 16) τόν δΈκΈμβριό τόυ 2010 
και ΈπικρότήςΈ τήν πρόόδό ή όπόια ΈχΈι ςήμΈιώθΈι ΈκΈι 
και τήν Έγκριςή τής ςυμφώνιας τόυ κανκόυν, Ένώ 
πρόΈιδόπόιήςΈ ότι πρΈπΈι να ςυντΈλΈςτΈι μΈγαλό Έργό, 
πρόκΈιμΈνόυ να ΈπιτΈυχθόυν όι αναγκαιΈς φιλόδόξιΈς και 
όι αναγκαιΈς λΈπτόμΈρΈιΈς. 

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και προστασία 
των καταναλωτών
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«οι πΑγκοσμιοι Ηγετεσ 
κΑι οι κυβερνΗσεισ πρεπει 
νΑ Αντιμετώπισουν τώρΑ 
τΗν προκλΗσΗ κΑι νΑ 
διΑσφΑλισουν οτι μπορουμε 
νΑ επιτυχουμε μιΑ φιλοδοξΗ 
συμφώνιΑ γιΑ το κλιμΑ μετΑ 
το 2012. οι κυβερνΗσεισ 
πρεπει επισΗσ νΑ λΑβουν 

εθνικΑ μετρΑ γιΑ νΑ μετΑβΑλουν τισ δομεσ οι οποιεσ μΑσ 
εφερΑν σε ΑυτΗ τΗν κΑτΑστΑσΗ, στΗριζοντΑσ τΑυτοχρονΑ 
τισ περισσοτερο ευΑλώτεσ χώρεσ, ώστε νΑ Αντιμετώπισουν 
τΗν ΑυξΑνομενΗ ζΗμιΑ λογώ τΗσ κλιμΑτικΗσ ΑλλΑγΗσ. 
στΗν εε, Αυτο σΗμΑινει νΑ επιτυχουμε Αμεσώσ μειώσΗ 
30% τών εκπομπών Αεριών του θερμοκΗπιου εώσ το 2020, 
προσπΑθώντΑσ πΑρΑλλΗλΑ νΑ ΑξιοποιΗσουμε τον στοχο 
Αυτο.»
BairBre de Brún

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΑΝ
πριν από τις ςυνόμιλιΈς για 
τό κλιμα ςτό ντΈρμπαν, τό 
κόινόβόυλιό ΈνΈκρινΈ Ένα 
ψήφιςμα ςχΈτικα μΈ τή ςυνόδό 
κόρυφής για τήν κλιματική 
αλλαγή, ή όπόια ΈπρόκΈιτό 
να διΈξαχθΈι ςτό ντΈρμπαν 
από 28/11- 9/12 τόυ 2011. 
παρΈχόντας τή ςτήριξή τής ςΈ 
αυτό τό ψήφιςμα, ή Gue/nGl 
ζήτήςΈ από τόυς ςυμμΈτΈχόντΈς ςτις διαπραγματΈυςΈις 
από τήν πλΈυρα τής ΈΈ να αναφΈρόυν Έκ τών πρότΈρών 
ότι θα ςυμμΈτΈιχαν ςΈ μια δΈυτΈρή πΈριόδό δΈςμΈυςής 
για τό πρώτόκόλλό τόυ κιότό.  όι ΈυρώβόυλΈυτινΈς 
τής Gue/nGl, baIrbre De brún και sabIne WIls 
βρΈθήκαν ςτό ντΈρμπαν τής νότιόυ αφρικής για τις 
ςυνόμιλιΈς ςχΈτικα μΈ τήν κλιματική αλλαγή ςτό πλαιςιό 
τής διαςκΈψής CoP17.  παραλλήλα, όι αντιπρόςώπόι 
ςτό ντΈρμπαν ςυμφώνήςαν Έπι Ένα πλήθός θΈματών, 
ςυμπΈριλαμβανόμΈνών τών μΈιώςΈών τών Έκπόμπών και 

τής Έξαςφαλιςής χρήματόδότήςής 
για τήν αντιμΈτώπιςή τής κλιματικής 
αλλαγής ςτις αναπτυςςόμΈνΈς 
χώρΈς, μΈςώ «Ένός όμόφώνόυ 
απότΈλΈςματός μΈ νόμική ιςχυ.» 

«εινΑι επιτΑκτικΗ Η ΑνΑγκΗ οι χώρεσ 
νΑ ΑποκτΗσουν μεγΑλυτερΗ φιλοδοξιΑ 
κΑι νΑ προσθεσουν περισσοτερεσ 
κΑι δεσμευτικοτερεσ υποσχεσεισ κΑι 

ενεργειεσ σε οσΑ εχουν συμφώνΗθει εδώ.»
BairBre de Brún

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ)
• όταν ή Έπιτρόπή ΈνΈκρινΈ μΈ γραπτή διαδικαςια τήν 
Έγκριςή τής γΈνΈτικα τρόπόπόιήμΈνής πατατας amFlora για 
Έμπόρική καλλιΈργΈια ςΈ όλόκλήρή τήν ΈΈ – απόφΈυγόντας 
τή ςυζήτήςή και παρακαμπτόντας Ένα πρότΈινόμΈνό 
νΈό πλαιςιό για τις ΈγκριςΈις γτό, ή Gue/nGl ζήτήςΈ 
τήν Ένταξή τόυ ζήτήματός ςτήν ήμΈρήςια διαταξή τής 
ςυνόδόυ τής όλόμΈλΈιας τόυ μαρτιόυ τόυ 2010 ςτό 
ςτραςβόυργό. 

«Η επιτροπΗ ΑψΗφΑ τΗν ευρώπΑϊκΗ κοινΗ γνώμΗ Η οποιΑ 
εινΑι ΑντιθετΗ με τΗν κΑλλιεργειΑ γτο, κΑι δειχνει τΗν 
ΑδιΑφοριΑ τΗσ γιΑ τισ συνεπειεσ γιΑ τΗ δΗμοσιΑ υγειΑ, το 
περιβΑλλον κΑι τισ συμβΑτικεσ κΑλλιεργειεσ.» 
kartika Liotard ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ χΟΥΝΤΗΣ

• τα μΈλή τής Έπιτρόπής πΈριβαλλόντός, δήμόςιας 
υγΈιας και αςφαλΈιας τών τρόφιμών τόυ Έυρώπαϊκόυ 
κόινόβόυλιόυ (enVI) ΈνΈκριναν μια ΈκθΈςή, ή όπόια θα 
ΈπιτρΈπΈι ςτα κρατή μΈλή να πΈριόριζόυν ή να απαγόρΈυόυν 
όλόκλήρώτικα τήν καλλιΈργΈια γΈνΈτικα τρόπόπόιήμΈνών 
όργανιςμών (γτό) ςτήν ΈπικρατΈια τόυς.

«με τον συμβιβΑσμο Αυτο, τΑ κρΑτΗ 
μελΗ εχουν πλεον ενΑ οπλοστΑσιο 
εγκυρών νομικών επιχειρΗμΑτών, τΑ 
οποιΑ μπορουν νΑ χρΗσιμοποιΗσουν 
οτΑν ΑμφισβΗτουντΑι Απο διεθνεισ 
εμπορικουσ ετΑιρουσ. δυστυχώσ, 
κΑποιεσ Απο τισ Αρχικεσ ΑπΑιτΗσεισ 
μΑσ, οπώσ Η ενσώμΑτώσΗ 
ζΗτΗμΑτών που Αφορουν τΗν υγειΑ, 
δεν συμπεριελΗφθΗσΑν στουσ 
συμβιβΑσμουσ.»
saBine WiLs

• λιγόυς μήνΈς αργότΈρα, ή όμαδα αντΈδραςΈ υπΈρ μιας 
ΈκθΈςής (lePaGe), ή όπόια ΈδινΈ τή δυνατότήτα ςτα κρατή 
μΈλή να απαγόρΈυόυν ή να πΈριόριζόυν τήν καλλιΈργΈια 
γτό ςτις ΈπικρατΈιΈς τόυς, παρότι θα πρότιμόυςΈ όλική 
απαγόρΈυςή.

«Η ευρώπΑϊκΗ επιτροπΗ θΑ προτιμουσε 
οι χώρεσ νΑ εχουν λιγοτερεσ 
δυνΑτοτΗτεσ ΑπΑγορευσΗσ τών 
κΑλλιεργειών γτο, το κοινοβουλιο 
ομώσ δεν χειρΑγώγΗθΗκε. οι γτο εχουν 
ΑρνΗτικεσ επιπτώσεισ στο περιβΑλλον κΑι 
τΗ γεώργιΑ. οι πολιτεσ δεν χρειΑζοντΑι 
τροποποιΗμενΑ τροφιμΑ.»
kartika Liotard

• ςΈ μια γραπτή Έρώτήςή ςχΈτικα μΈ τήν πόλιτική για τόυς 
γτό, όι ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl, KarTIKa lIoTarD, 
sabIne WIls, marIsa maTIas και νικός χόυντής, ρώτήςαν 
τήν Έυρώπαϊκή Έπιτρόπή Έαν πρότιθΈτό να πρότΈινΈι τή 
θΈςπιςή ιςχυρής και δΈςμΈυτικής νόμόθΈςιας, πρόκΈιμΈνόυ 
να ρυθμιςτΈι μΈ ςαφήνΈια ή ςυνυπαρξή καλλιΈργΈιών 
γτό μΈ ςυμβατικΈς καλλιΈργΈιΈς, μΈτα από απόφαςή τόυ 
Έυρώπαϊκόυ δικαςτήριόυ, ή όπόια ανΈφΈρΈ ότι πρόϊόντα 
όπώς τό μΈλι και αλλα τρόφιμα τα όπόια πΈριΈχόυν ιχνή 
γτό θα πρΈπΈι να θΈώρόυνται «τρόφιμα παραγόμΈνα από 
γΈνΈτικα τρόπόπόιήμΈνόυς όργανιςμόυς.»

«το ευρώπΑϊκο δικΑστΗριο προσεδώσε νομικΗ ισχυ 
στισ ΑνΗσυχιεσ οσών τΑσσομΑστΑν κΑτΑ τΗσ ιδεΑσ οτι Η 
συνυπΑρξΗ εινΑι δυνΑτΗ κΑι Η επιτροπΗ πρεπει πλεον νΑ 
προτεινει ΑυστΗρουσ κΑνονεσ γιΑ νΑ Αποτρεψει τΗ μολυνσΗ. 
Η επιτροπΗ εινΑι υπευθυνΗ γιΑ Αυτο, κΑθώσ Απεφευγε 
νΑ θεσπισει δεσμευτικουσ κΑνονεσ γιΑ τΗ συνυπΑρξΗ 
κΑλλιεργειών γτο κΑι συμβΑτικών κΑλλιεργειών. Η ΑποφΑσΗ 
Αποδεικνυει οτι εινΑι ΑδυνΑτΗ Η συνυπΑρξΗ τΗσ συμβΑτικΗσ 
γεώργιΑσ με τΗν κΑλλιεργειΑ γτο.»
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ΝΕΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
μια ΈκθΈςή τής όλλανδΈζας ΈυρώβόυλΈυτινας 
τής Gue/nGl KarTIKa lIoTarD ςχΈτικα 
μΈ τήν αναθΈώρήςή τόυ κανόνιςμόυ για τα 
νΈα τρόφιμα ΈγκριθήκΈ από τήν Έπιτρόπή 
πΈριβαλλόντός. μΈ τήν Έγκριςή τής 
ΈκθΈςής, ή Έπιτρόπή ςυμφώνόυςΈ μΈ τήν 
Έπιμαχή παρατήρήςή ότι τα τρόφιμα τα όπόια 
πρόΈρχόνται από ζώα πόυ τρΈφόνται μΈ 
γΈνΈτικα τρόπόπόιήμΈνόυς όργανιςμόυς θα 
πρΈπΈι να Έπιςήμαινόνται και ότι τα τρόφιμα τα 
όπόια παραςκΈυαζόνται από κλώνόυς ζώών ή 
τόυς απόγόνόυς τόυς θα πρΈπΈι να Έξαιρόυνται 
από τόν κανόνιςμό. ζήτήςΈ Έπιςής τήν απαγόρΈυςή τής χρήςής τόυς, Έφόςόν δΈν ΈχΈι ΈγκριθΈι Έιδική νόμόθΈςια για τήν 
κλώνόπόιήςή. τό κόινόβόυλιό Έν ςυνΈχΈια ςτήριξΈ τήν πρόταςή ΈξαιρΈςής τών τρόφιμών από κλώνόπόιήμΈνα ζώα από τόυς 
κανόνΈς για τήν Έγκριςή τών τρόφιμών αυτών. 

«ενώ Η πλειοψΗφιΑ υποστΗριζει τισ Ηθικεσ 
μου ενστΑσεισ στΗ βιομΗχΑνικΗ πΑρΑγώγΗ 
κλώνοποιΗμενου κρεΑτοσ ώσ τροφιμου, Η 
επιτροπΗ μεχρι στιγμΗσ εχει ΑγνοΗσει τισ 
εκκλΗσεισ μΑσ γιΑ τΗ δεουσΑ ρυθμισΗ Αυτου 
του ζΗτΗμΑτοσ. θΑ συνεχισουμε νΑ Ασκουμε 
πιεσΗ στΗν επιτροπΗ γιΑ τΗ θεσπισΗ χώριστΗσ 
νομοθετικΗσ προτΑσΗσ γιΑ τΗν ΑπΑγορευσΗ τών 
τροφιμών Απο κλώνουσ κΑι τουσ Απογονουσ 
τουσ, προκειμενου νΑ προστΑτευσουμε 
τουσ κΑτΑνΑλώτεσ κΑι νΑ διΑτΗρΗσουμε τΑ 
περιβΑλλοντικΑ προτυπΑ κΑι τΑ προτυπΑ υγειΑσ 
τών ζώών.»
kartika Liotard

• ώςτόςό, τόςό τό ςυμβόυλιό όςό και ή Έπιτρόπή αγνόήςαν τήν πρόταςή αυτή ΈπΈιτα από μακρΈς διαπραγματΈυςΈις για τήν 
ΈπιτΈυξή ςυμφώνιας για τόυς νΈόυς κανόνΈς τής ΈΈ ςχΈτικα μΈ τα νΈα τρόφιμα.

 «ώσ συμβιβΑσμο, προτεινΑμε τΗν υποχρεώτικΗ επισΗμΑνσΗ τών τροφιμών που προερχοντΑι Απο Απογονουσ κλώνών, Αντι 
τΗσ ΑπΑγορευσΗσ. οι κΑτΑνΑλώτεσ θΑ ειχΑν ετσι τΗ δυνΑτοτΗτΑ νΑ επιλεξουν κΑτΑ ποσον θελουν τροφιμΑ που εχουν πΑρΑχθει 
εμμεσΑ με τεχνολογιΑ κλώνοποιΗσΗσ.  ΑκομΗ κΑι Αυτο ομώσ το ΑρνΗθΗκΑν.» 
kartika Liotard

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• παρα τις απόπΈιρΈς απόκλΈιςμόυ τόυς, Έκπρόςώπόι όμαδών ςυμφΈρόντών τής 
βιόμήχανιας τρόφιμών κΈρδιςαν μια ςήμαντική νική ςτό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό 
ςτήν ΈκςτρατΈια τόυς για τήν καταςτόλή τών πρόςπαθΈιών θΈςπιςής Ένός απλόυ 
ςυςτήματός χρώματικής κώδικόπόιήςής για τις ΈτικΈτΈς ςτα τρόφιμα και ςτα 
πότα. ή όμαδα ΈξΈφραςΈ τήν απόγόήτΈυςή τής Έκ μΈρόυς τών καταναλώτών  
και κατήγόρήςΈ όςόυς βόυλΈυτΈς τόυ Έκ ςυμπαραταςςόνται μΈ τή βιόμήχανια 
ακόλόυθώντας τις πόλιτικΈς τών λόμπι.

«με ενΑ συστΗμΑ χρώμΑτικΗσ κώδικοποιΗσΗσ γιΑ τισ ετικετεσ σε τροφιμΑ κΑι 
ποτΑ, οι κΑτΑνΑλώτεσ μπορουν νΑ βλεπουν με μιΑ μΑτιΑ εΑν ενΑ προϊον περιεχει 
σε μεγΑλΗ, μικρΗ Η ελΑχιστΗ ποσοτΗτΑ ζΑχΑρΗ, λιπΑρΑ Η ΑλΑτι.  στΗν πΑρουσΑ 
φΑσΗ, οι κΑτΑνΑλώτεσ οι οποιοι θελουν νΑ γνώριζουν τι ΑγορΑζουν κΑι νΑ εινΑι σε 
θεσΗ νΑ συγκρινουν προϊοντΑ χρειΑζοντΑι μεγΑλουσ μεγεθυντικουσ φΑκουσ.» 
kartika Liotard

ΝΕΡΟ – ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
•  μΈ αφόρμή τήν παγκόςμια ήμΈρα για τό νΈρό, ή όμαδα ΈπΈμΈινΈ ότι ή 
διαχΈιριςή και ή κυριότήτα αυτόυ τόυ φυςικόυ πόρόυ θα πρΈπΈι να παραμΈινΈι 
ςΈ δήμόςια χΈρια και να μήν διΈπΈται από τόυς κανόνΈς τής αγόρας ή τόυ 
ανταγώνιςμόυ. ό αγώνας τής Gue/nGl για τή διατήρήςή τόυ νΈρόυ ώς 
δήμόςιόυ και παγκόςμιόυ αγαθόυ ΈχΈι μακρα ιςτόρια και τόν μαρτιό τόυ 
2011, μια γραπτή δήλώςή τόυ Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ Έπι τόυ θΈματός, μΈ 
πρώτόβόυλια τής Gue/nGl ςυγκΈντρώςΈ ςυνόλικα 226 υπόγραφΈς.

João Ferreira • Sabine Wils •  Uggias Giommaria • Niccolò Rinaldi • François Alfonsi • Véronique De Keyser

A Film by Leslie Franke & Hermann Lorenz 

H2O up for sale 
THE PRIVATISATION OF A HUMAN NECESSITY 

Wednesday 26 January 2011 
room JAN 4Q1 • European Parliament BXL • 18:00 - 19:45 

EUROPEAN UNITED LEFT  •  NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP 

The Consequences of water privatization
A film & A debate
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ΥΓΕΙΑ
ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
• τόν απριλιό τόυ 2010 ΈγκριθήκΈ μια ςήμαντική ΈκθΈςή ςΈ ΈπιπΈδό Έπιτρόπών. ή ΈκθΈςή για τα 
ψΈυδΈπιγραφα φαρμακα τής marIsa maTIas ΈπικΈντρώνόταν ςτήν πρόςταςια τών αςθΈνών από τόυς 
κινδυνόυς τών απόμιμήςΈών ή ψΈυδΈπιγραφών φαρμακών. 

 «οι βουλευτεσ του εκ εχουν πρΑγμΑτοποιΗσει ενΑ σΗμΑντικο βΗμΑ γιΑ τΗν προστΑσιΑ τΗσ ΑσφΑλειΑσ 
τών Ασθενών κΑι τΗν προλΗψΗ τΗσ πώλΗσΗσ δυνΗτικΑ θΑνΑτΗφορών ψευδεπιγρΑφών φΑρμΑκών στΗν 
ευρώπΗ. μετΑ Απο εννεΑ μΗνεσ συζΗτΗσΗσ κΑι διΑλογου, το κοινοβουλιο βρισκετΑι πλεον σε ισχυρΗ 
θεσΗ, ώστε νΑ διΑπρΑγμΑτευτει με το συμβουλιο γιΑ τισ διΑστΑσεισ τΗσ νομοθεσιΑσ που πρεπει ΑκομΗ νΑ 
συζΗτΗθουν.» 
marisa matias

•  τόν φΈβρόυαριόυ τόυ 2011 ΈγκριθήκΈ ή ΈκθΈςή αυτή ςτήν όλόμΈλΈια. Έκτός από τόυς πρώταρχικόυς ςκόπόυς τής, ή 
ΈκθΈςή καλυπτΈι Έπιςής τις πώλήςΈις φαρμακών μΈςώ διαδικτυόυ, Ένα ςήμαντικό βήμα καθώς όι κυβΈρνήςΈις και ή Έυρώπαϊκή 
Έπιτρόπή αρχικα ήθΈλαν να τις ΈξαιρΈςόυν από τήν όδήγια. ό νΈός αυτός νόμός θα ΈχΈι αντικτυπό όχι μόνό ςτήν Έυρώπή, 
αλλα και ςΈ αλλΈς πΈριφΈρΈιΈς τόυ κόςμόυ ΈπΈιδή ό ΈλΈγχός τών φαρμακών θα διΈξαγΈται όχι μόνό κατα τήν Έιςόδό τόυς ςτήν 
ΈΈ, αλλα και κατα τήν Έξόδό τόυς, ςυμβαλλόντας κατ’ αυτόν τόν τρόπό ςτήν καταπόλΈμήςή τής Έξαγώγής παραπόιήμΈνών 
φαρμακών ςΈ φτώχότΈρΈς χώρΈς.

 «προκειτΑι γιΑ ενΑ Απο τΑ κυριΑ μετρΑ κΑτΑπολεμΗσΗσ τών ψευδεπιγρΑφών φΑρμΑκών στΗν ευρώπΗ, κΑθώσ το διΑδικτυο 
Αποτελει το κυριο Ανοικτο πΑρΑθυρο εισοδου ψευδεπιγρΑφών φΑρμΑκών.  ο κυριοσ στοχοσ τΗσ οδΗγιΑσ εινΑι Η προστΑσιΑ τΗσ 
δΗμοσιΑσ υγειΑσ ΑλλΑ κΑι τών Ασθενών σε Ατομικο επιπεδο.»
marisa matias

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• ή Gue/nGl ΈπικρότήςΈ τήν υπΈρψήφιςή τής ΈνήμΈρώςής τών πόλιτών ςχΈτικα 
μΈ φαρμακΈυτικα πρόϊόντα, παρα τήν αντιθΈςή τών όμαδών τής δΈξιας, όι όπόιΈς 
Έπιζήτόυςαν να δώςόυν πρότΈραιότήτα ςτα 
ςυμφΈρόντα τών φαρμακΈυτικών ΈταιρΈιών Έναντι 
τών ςυμφΈρόντών τών αςθΈνών. 

«υπερΑμυνθΗκΑμε με επιτυχιΑ κΑτΑ του 
κινδυνου τΗσ ΑνΑπτυξΗσ υπερβολικΗσ επιρροΗσ 
τών φΑρμΑκευτικών ετΑιρειών στΗ σχεσΗ μετΑξυ 

του επΑγγελμΑτιΑ υγειΑσ κΑι του ΑσθενΗ.  γιΑ τουσ Ασθενεισ, οι επΑγγελμΑτιεσ υγειΑσ 
Αποτελουν τισ πιο εγκυρεσ πΗγεσ στοιχειών, κΑι δεν εινΑι Απλώσ πΑροχοι τών πλΗροφοριών 
που πΑρΑγουν οι φΑρμΑκευτικεσ ετΑιρειεσ.»
Jiří maštáLka

aids 
•  τήν παγκόςμια ήμΈρα κατα τόυ aIDs, ή Gue/nGl ΈπανΈλαβΈ τήν Έκκλήςή 
τής για πραγματόπόιήςή ςήμαντικών ΈπΈνδυςΈών ςτόν τόμΈα τής υγΈιας και 
ζήτήςΈ ςτήν Έπιτρόπή να διαδραματιςΈι τό ρόλό τής για να διαςφαλιςΈι ότι τα 
κρατή μΈλή τήρόυν τις δΈςμΈυςΈις τόυς.

 «δυστυχώσ, πΑρΑ το εργο που εχει σΗμειώθει στο 
πεδιο Αυτο, το 2010 στΗν εε κΑι στισ χώρεσ του 
εοχ διΑγνώσθΗκΑν περιπου 25.000 νεΑ κρουσμΑτΑ 
κΑι περιπου 100.000 σε γειτονικεσ χώρεσ.  κΑι τΑ 
πρΑγμΑτΑ μονο θΑ χειροτερευουν.  πρεπει νΑ 
δρΑσουμε τώρΑ γιΑ νΑ Αποτρεψουμε ΑυτΗ τΗν εξελιξΗ.  
υπΑρχει μεγΑλΗ ΑνΑγκΗ γιΑ σοβΑρεσ επενδυσεισ 
στον τομεΑ τΗσ υγειΑσ, οι οποιεσ λειπουν λογώ 
τΗσ τρεχουσΑσ οικονομικΗσ κΑι κοινώνικΗσ κρισΗσ.  
πρεπει επισΗσ νΑ εξΑλειψουμε τισ διΑκρισεισ, νΑ 
διΑσφΑλισουμε ισΗ μετΑχειρισΗ κΑι νΑ εξομΑλυνουμε 
τισ ΑνισοτΗτεσ που Αντιμετώπιζουν οι Ανθρώποι που ΑνΑζΗτουν περιθΑλψΗ κΑι 
θερΑπειΑ.» 
marisa matias
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
• ή Gue/nGl απόδόκιμαςΈ τήν ψήφιςή νΈών κανόνών 
ςχΈτικα μΈ τή διαςυνόριακή υγΈιόνόμική πΈριθαλψή, 
δήλώνόντας ότι μΈ τόν τρόπό αυτό ή υγΈιόνόμική 
πΈριθαλψή υπόβαθμιςτήκΈ ςΈ πρόϊόν τής αγόρας και θα 
ΈχΈι ώς απότΈλΈςμα τήν πρόώθήςή τόυ αναγκαςτικόυ 
“τόυριςμόυ” για λόγόυς υγΈιας. ή όμαδα θΈώρΈι ότι 
ή υγΈιόνόμική πΈριθαλψή δΈν απότΈλΈι Έμπόρικό και 
ΈμπόρΈυςιμό αγαθό· απότΈλΈι βαςική αναγκή όλών. όι 
αςθΈνΈις – ΈιδικότΈρα Έαν παςχόυν από καπόια ςόβαρή 
αςθΈνΈια – χρΈιαζόνται πΈριθαλψή ςτήν πΈριόχή τόυς, 
κόντα ςτήν όικόγΈνΈια τόυς και Έναν γιατρό πόυ μιλα τή 
γλώςςα τόυς.  ή όμαδα ΈπαναλαμβανΈι τήν απαιτήςή τής 
για όικόνόμικα πρόςιτή και Έυκόλα πρόςβαςιμή καλής 
πόιότήτας υγΈιόνόμική πΈριθαλψή για όλόυς.

«διΑρκΗσ μΑσ στοχοσ εινΑι Η υποστΗριξΗ τών δικΑιώμΑτών 
τών Ασθενών γιΑ υψΗλΗσ ποιοτΗτΑσ, προσβΑσιμΗ κΑι 
οικονομικΑ προσιτΗ υγειονομικΗ περιθΑλψΗ, σε τοπικο 
κΑι περιφερειΑκο επιπεδο.  δεν ειμΑστε Αντιθετοι με τΗν 
κινΗτικοτΗτΑ τών Ασθενών:  Η ΑνΑζΗτΗσΗ κΑι Η εξΑσφΑλισΗ 
υγειονομικΗσ περιθΑλψΗσ εινΑι ΑνΑφΑιρετο δικΑιώμΑ ολών 
κΑι οι πολιτεσ θΑ πρεπει νΑ εινΑι ελευθεροι νΑ επιλεξουν.  
Η νομοθεσιΑ τΗσ εε, Η οποιΑ χρονολογειτΑι Απο το 1971, 
εχει δώσει ΗδΗ το δικΑιώμΑ στουσ πολιτεσ νΑ λΑμβΑνουν 
θερΑπειΑ σε οποιοδΗποτε κρΑτοσ μελοσ τΗσ εε διΑφορετικο 
Απο το δικο τουσ, χώρισ κΑτΑβολΗ τών εξοδών θερΑπειΑσ κΑι 
σε ισΗ βΑσΗ με τουσ πολιτεσ του κρΑτουσ μελουσ στο οποιο 
λΑμβΑνουν τΗν εν λογώ θερΑπειΑ.» 
saBine WiLs, Jiří maštáLka, João Ferreira, BairBre de 
Brún, marisa matias ΚΑΙ kartika Liotard

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
•  μια ΈκθΈςή τόυ κυριακόυ τριανταφυλλιδή ςχΈτικα 
μΈ μια νΈα ςτρατήγική πόυ αφόρα τήν πόλιτική για 
τόυς καταναλώτΈς ΈγκριθήκΈ από τό κόινόβόυλιό τόν 
νόΈμβριό τόυ 2011. ή ΈκθΈςή αφόρόυςΈ ζήτήματα όπώς 
τα πρόβλήματα πόυ αντιμΈτώπιζόυν όι καταναλώτΈς, 
ΈιδικότΈρα λόγώ τής όικόνόμικής κριςής, όπώς ή αςφαλΈια 
τών πρόϊόντών, όι μήχανιςμόι πρόςφυγής για τή διΈκδικήςή 
Έπανόρθώςής, όι απόζήμιώςΈις, και Έπιςής ΈπΈδιώκΈ να 
καταςτΈιλΈι τήν παραπλανήτική διαφήμιςή, ΈιδικότΈρα τήν 
ΈυρΈια διαφήμιςή πόυ ΈχΈι ώς ςτόχό τα παιδια. 

«Η εκθεσΗ ΑυτΗ Αποτελει 
ενΑ βΗμΑ προσ τΗ σώστΗ 
κΑτευθυνσΗ, προσ τΗν 
ΑποτελεσμΑτικΗ κΑι 
ολοκλΗρώμενΗ προστΑσιΑ 
τών δικΑιώμΑτών τών 
κΑτΑνΑλώτών, ειδικοτερΑ μεσΑ 
στΑ πλΑισιΑ τΗσ οικονομικΗσ 
κρισΗσ, λογώ τΗσ οποιΑσ 
εχουν κΑτΑστει περισσοτερο 

ευΑλώτΑ.  επισΗμΑινει τΗν ΑνΑγκΗ γιΑ περισσοτερο 
προσβΑσιμουσ μΗχΑνισμουσ προσφυγΗσ γιΑ τΗ διεκδικΗσΗ 
επΑνορθώσΗσ, τον προβλΗμΑτισμο σχετικΑ με τΗν τρεχουσΑ 
ελλειψΗ ΑποζΗμιώσεών, τΗν ΑνΑγκΗ γιΑ περισσοτερΗ 
ΑσφΑλειΑ τών προϊοντών, κΑθώσ κΑι τΗν ΑνΑγκΑιοτΗτΑ 
μειώσΗσ τών εκπομπών διοξειδιου του ΑνθρΑκΑ.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Η Ομάδα GUE/NGL πιστεύει ότι η Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ θα 
πρέπει να βασίζεται σε ειρηνικές αρχές και 
αποστρατικοποίηση, ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει 
μη στρατιωτική κατεύθυνση και θα πρέπει να 
διαχωρίζεται αυστηρά από τις δομές του ΝΑΤΟ.

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ή όμαδα Gue/nGl, καθ’ όλή τή διαρκΈια τής τρΈχόυςας 
πΈριόδόυ, ΈχΈι ΈμμΈινΈι ςτή θΈςή τής ότι ή κόινή ΈξώτΈρική 
πόλιτική και πόλιτική αςφαλΈιας τής ΈΈ θα πρΈπΈι να 
βαςιζΈται ςΈ ΈιρήνικΈς αρχΈς και ςΈ απόςτρατικόπόιήςή, 
ότι ή ΈΈ θα πρΈπΈι να ΈχΈι μή ςτρατιώτική κατΈυθυνςή 
και θα πρΈπΈι να διαχώριζΈται αυςτήρα από τις δόμΈς τόυ 
νατό. ΈπιπλΈόν, θΈώρΈι ότι όι ςτρατιώτικΈς δαπανΈς θα 
χρήςιμόπόιόυνταν καλυτΈρα για πόλιτικόυς ςκόπόυς, όπώς 
ή ΈπιτΈυξή τών αναπτυξιακών ςτόχών τής χιλιΈτιας.

 «σε πολλουσ τομεισ, Η εξώτερικΗ πολιτικΗ τΗσ εε εχει 
Αποτυχει: στον ΑρΑβικο κοσμο, στο ΑφγΑνιστΑν, στΗν 
ΑντιμετώπισΗ του πΑλΑιστινιΑκου προβλΗμΑτοσ κΑι τών 
συγκρουσεών στΗν ΑνΑτολικΗ γειτονιΑ μΑσ. το προβλΗμΑ 
εινΑι με ποιον τροπο θΑ μπορεσουν νΑ συμφώνΗσουν 
27 εθνικΑ οργΑνΑ λΗψΗσ ΑποφΑσεών νΑ ΑκολουθΗσουν 
μιΑ πρΑγμΑτικΑ κοινΗ γρΑμμΗ σε επιπεδο εε οσον ΑφορΑ 
τΗν κεππΑ. πρεπει νΑ εργΑστουμε Απο κοινου γιΑ τΗν 
ΑνΑπτυξΗ του διεθνουσ δικΑιου κΑι οχι γιΑ τΗ μονομερΗ 
ερμΗνειΑ κΑι επιβολΗ του!» 
Lothar Bisky

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
από τήν Έναρξή τής λΈιτόυργιας τής τόν δΈκΈμβριό τόυ 
2010, ή όμαδα αντιταχθήκΈ ςτήν Έυρώπαϊκή υπήρΈςια 
ΈξώτΈρικής δραςής, ΈπΈιδή, μΈταξυ αλλών, δΈν υπαρχόυν 
ΈγγυήςΈις ότι τό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό και τα Έθνικα 
κόινόβόυλια θα διατήρήςόυν όχι μόνό τόν δήμόςιόνόμικό 
ΈλΈγχό, αλλα και τόν κόινόβόυλΈυτικό και πόλιτικό ΈλΈγχό. 
ή όμαδα ανήςυχΈι ότι όι ςτρατιώτικΈς δυναμΈις τής ΈΈ θα 
μπόρόυςαν να απότΈλΈςόυν μΈρός αυτής τής υπήρΈςιας 
και αντιταςςΈται ςτήν ςτρατιώτικόπόιήμΈνή, μή διαφανή και 
ανΈξΈλΈγκτή δόμή τής.

 

Εξωτερική πολιτική 
και ειρήνη
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«Η ομΑδΑ μΑσ δεν μπορει νΑ τΗν υποστΗριξει επειδΗ Η 
δομΗ δεν μΑσ πειθει. εΑν προκειτΑι νΑ στΑλουν στρΑτευμΑτΑ 
στο εξώτερικο, τοτε το ευρώπΑϊκο κοινοβουλιο θΑ πρεπει νΑ 
εχει πλΗρΗ εξουσιΑ ελεγχου· Αυτο ομώσ δεν εχει επιτευχθει.» 
WiLLy meyer

ΟΠΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
τα όπλα διαςπόρας πΈριλαμβανόνται μΈταξυ τών πιό 
φόνικών όπλών πόυ υπαρχόυν και χρήςιμόπόιόυνταν από 
όριςμΈνα κρατή μΈλή τής ΈΈ και τις ήπα μΈχρι πρόςφατα, 
για παραδΈιγμα ςτήν πρώήν γιόυγκόςλαβια, τό ιρακ, τό 
αφγανιςταν και τήν υΈμΈνή. τόν ιόυλιό τόυ 2010, ή όμαδα 
καλΈςΈ τα κρατή μΈλή τής ΈΈ να Έπικυρώςόυν τή ςυμφώνια 
για τα όπλα διαςπόρας ςτό ςυνόλό τής τό ςυντόμότΈρό 
δυνατό και ζήτήςΈ απαγόρΈυςή τής χρήςής, τής παραγώγής 
και τής διαθΈςής αυτών τών όπλών Έώς τήν Έπικυρώςή τής 
ςυμφώνιας.

«ολΑ τΑ κρΑτΗ μελΗ τΗσ εε, μΑζι με ολεσ τισ Αλλεσ χώρεσ, 
πρεπει νΑ υπογρΑψουν κΑι νΑ 
επικυρώσουν τΗ συμφώνιΑ γιΑ 
τΑ οπλΑ διΑσπορΑσ στο συνολο 
τΗσ εώσ τον Αυγουστο του 
τρεχοντοσ ετουσ Η το νώριτερο 
δυνΑτο. θΑ πρεπει επισΗσ νΑ 
επιβλΗθει ΑπΑγορευσΗ στΗ χρΗσΗ, 
πΑρΑγώγΗ κΑι διΑθεσΗ οπλών 
διΑσπορΑσ εώσ οτου Η συμφώνιΑ 
επικυρώθει κΑι οι εργΑσιεσ 
θΑ πρεπει νΑ ξεκινΗσουν 
το γρΗγοροτερο δυνΑτο, 
προκειμενου νΑ κΑτΑστρΑφουν 
τΑ υφιστΑμενΑ ΑποθεμΑτΑ 
οπλών διΑσπορΑσ.»
saBine Lösing

ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ή όμαδα Gue/nGl αςκήςΈ κριτική ςτή θΈςή τής ΈΈ κατα 
τή διαρκΈια τών γΈγόνότών πόυ Έκτυλιχθήκαν ςτόν αραβικό 
κόςμό, μΈτΈπΈιτα γνώςτα ώς αραβική ανόιξή.

«Η εε συγχεει τΗν ΑδρΑνειΑ με τΗ στΑθεροτΗτΑ·  Η στΑσΗ 
ΑυτΗ εινΑι ΑξιοκΑτΑκριτΗ, Αφου δεν εχουν εισΑκουστει οι 
εκκλΗσεισ γιΑ ελευθεριΑ κΑι κοινώνικΗ δικΑιοσυνΗ τών λΑών 
τΗσ περιοχΗσ.  ομώσ, Η ευρώπΑϊκΗ ενώσΗ μπορει νΑ πρΑξει 
διΑφορετικΑ, νΑ πρΑξει σώστΑ.  ευχομΑι, ελπιζώ κΑι πΑροτρυνώ 
τΗν εε νΑ διΑπρΑγμΑτευτει κΑι νΑ συνΑψει συμφώνιεσ με 
κΑθεμιΑ Απο τισ χώρεσ τών οποιών οι λΑοι επιζΗτουν ΑλλΑγΗ 
κΑι μΑζι με εκπροσώπουσ Αυτών τών λΑών νΑ κΑθορισουν 
τουσ τομεισ στουσ οποιουσ Η εε θΑ μπορουσε νΑ βοΗθΗσει 
Απο ΑποψΗ χρΗμΑτοδοτΗσΗσ κΑι με Αλλουσ τροπουσ, μεσώ 
τΗσ ΑντΑλλΑγΗσ εμπειρογνώμονών κΑι τΗν κΑθιερώσΗ κοινών 
προγρΑμμΑτών γιΑ τΗν κοινώνικοοικονομικΗ ΑνΑπτυξΗ τΗσ 
περιοχΗσ.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΤΥΝΗΣΙΑ
• όι ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl κατΈκριναν Έπιςής τήν 
ΈλλΈιψή ανταπόκριςής από τήν ΈΈ ςτις αναταραχΈς πόυ 
ςήμΈιώθήκαν ςτήν τυνήςια και τό γΈγόνός ότι αδιαφόρόυςΈ 
τόςό καιρό για τό διΈφθαρμΈνό και βιαιό καθΈςτώς τόυ ben 
alI πόυ κυριαρχόυςΈ ςτή χώρα για δΈκαΈτιΈς. ςτήν αρχή τόυ 
φΈβρόυαριόυ τόυ 2011, μια αντιπρόςώπΈια ΈυρώβόυλΈυτών 
τής Gue/nGl μΈτΈβή ςτήν τυνήςια, πρόκΈιμΈνόυ να 
ΈκφραςΈι τήν αλλήλΈγγυή και τήν υπόςτήριξή τής ςτόν λαό 
τής. ή όμαδα κατΈθΈςΈ Ένα δήμόψήφιςμα ςχΈτικα μΈ τήν 
τυνήςια για τή ςυνόδό τής όλόμΈλΈιας τόυ φΈβρόυαριόυ.

«χρειΑστΗκε νΑ ΑυτοπυρπολΗθει ενΑσ 26χρονοσ ΑνδρΑσ γιΑ 
νΑ ξεσΗκώθει ο λΑοσ τΗσ τυνΗσιΑσ, γιΑ νΑ μΗν νιώθει πιΑ ο 
λΑοσ τΗσ τυνΗσιΑσ οτι εινΑι μονοσ του στουσ Αγώνεσ του 
.... χρειΑστΗκΑν ομώσ περισσοτεροι Απο 50 θΑνΑτοι γιΑ νΑ 
τολμΗσει Η εε νΑ προβει σε μιΑ ΑτολμΗ δΗλώσΗ, με τΗν 
οποιΑ ζΗτουσε περιορισμο τΗσ χρΗσΗσ βιΑσ χώρισ νΑ θετει σε 
κινδυνο τΗν ΑπΑρΑβιΑστΗ ετΑιρικΗ σχεσΗ εε-τυνΗσιΑσ, κΑι 
χώρισ εώσ τώρΑ νΑ κΑτΑδικΑζει τΗ βιΑ.» 
marie-Christine Vergiat

• τόν μαϊό τόυ 2011, 4 ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl – ή 
marIe-ChrIsTIne VerGIaT, ό γΈώργιός τόυςας, ό Paul murPhy 
και ό joão FerreIra – μΈτΈβήςαν ςτήν τυνήςια πρόκΈιμΈνόυ 
να ςυναντήθόυν μΈ ακτιβιςτΈς πόυ ςυμμΈτΈιχαν ςτήν 
τυνήςιακή ΈξΈγΈρςή. ςυναντήθήκαν μΈ τυνήςιακΈς ΈνώςΈις 
και ακτιβιςτΈς τής κόινώνιας τών πόλιτών, ΈπιςκΈφθήκαν 
ςτρατόπΈδα μΈταναςτών ςτήν πΈριόχή τών ςυνόρών 
τυνήςιας-λιβυής ςτό ras jeDIr, ςυμμΈτΈιχαν ςΈ μια 
ανόιχτή ςυνΈλΈυςή ςχΈτικα μΈ τό χρΈός τής τυνήςιας και 
ΈπιςκΈφθήκαν τις πόλΈις GaFsa, reDeyeF, KasserIne και Tala.
 
• ή marIe-ChrIsTIne 
VerGIaT ταξιδΈψΈ ώς 
μΈλός αντιπρόςώπΈιας τόυ 
Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ 
ςτήν τυνήςια για να 
παρακόλόυθήςΈι τις 
ΈκλόγΈς αναδΈιξής 
ςυντακτικής ςυνΈλΈυςής, 
όι όπόιΈς διΈξήχθήκαν 
ςτή χώρα τόν όκτώβριό 
τόυ 2011. ή όμαδα 
Gue/nGl ΈπανΈλαβΈ 
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τή ςτήριξή τής ςτήν τυνήςιακή Έπαναςταςή, καθώς και 
ςτις ςυνΈχιζόμΈνΈς λαϊκΈς ΈξΈγΈρςΈις για τήν ΈλΈυθΈρια, 
τή δήμόκρατια και τή δικαιόςυνή ςΈ αλλΈς πΈριόχΈς τόυ 
αραβικόυ κόςμόυ. 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ή Gue/nGl ΈπιδόκιμαςΈ τό κόυραγιό τόυ αιγυπτιακόυ 
λαόυ, ό όπόιός υπΈμΈνΈ μΈ γΈνναιότήτα απΈιλΈς και 
καταπιΈςή ςτό καλΈςμα τόυ για κόινώνική δικαιόςυνή, 
Έφαρμόγή όικόνόμικών μΈτρών για τήν Έξόδό τόυς από 
τή φτώχΈια, τήν αντιμΈτώπιςή τής πΈινας και τό τΈλός τής 
κΈρδόςκόπιας ςτις τιμΈς τών τρόφιμών και τή διαφθόρα τόυ 
καθΈςτώτός mubaraK πόυ κυβΈρνόυςΈ τή χώρα Έπι 30 Έτή. 

«Η ΑπΑντΗσΗ σε Αυτεσ τισ νομιμεσ φιλοδοξιεσ δεν μπορει 
νΑ εινΑι Η βιΑ, ΑλλΑ ενΑ ελευθερο κΑι δΗμοκρΑτικο κρΑτοσ το 
οποιο ΑντΑποκρινετΑι σε ΑυτΗ τΗν επιθυμιΑ γιΑ ελευθεριΑ.»
ευρώβουλΕΥΤΕΣ ΤΗΣ gue/ngL

ΣΥΡΙΑ
μΈτα τή βια πόυ ΈξαπόλυθήκΈ κατα τών διαδήλώτών ςτή 
ςυρια τόν μαρτιό τόυ 2011, ή όμαδα ζήτήςΈ από τήν 
ΈπικΈφαλής τής ΈΈ ςΈ θΈματα ΈξώτΈρικής πόλιτικής, CaThe-
rIne ashTon, να καταδικαςΈι ςθΈναρα τα μΈτρα καταςτόλής 
τόυ πρόΈδρόυ al-assaD και να διακόψΈι τις πρόςπαθΈιΈς 
ςυναψής ςυμφώνιας ςυνδΈςής μΈταξυ ΈΈ και ςυριας.

  «εΑν ειρΗνικοι διΑδΗλώτεσ δεχοντΑι βιΑιεσ επιθεσεισ, Η 
ΑποδοκιμΑσιΑ πρεπει νΑ εινΑι σΑφΗσ κΑι πρεπει νΑ πλΑισιώθει 
Απο συνομιλιεσ σχετικΑ με τΗ συμφώνιΑ συνδεσΗσ. Η 
ashtoN κΑι Η εε πρεπει νΑ πΑρουν θεσΗ κΑι νΑ στΗριξουν 
οχι μονο τον λΑο τΗσ συριΑσ, ΑλλΑ κΑι τουσ νομιμουσ 
διΑδΗλώτεσ στΗν υεμενΗ κΑι το μπΑχρεϊν. δεν πρεπει νΑ 
επΑνΑλΑβουμε τισ ΑπΑρΑδεκτΑ ΑργοπορΗμενεσ ΑντιδρΑσεισ 
στισ δΗμοκρΑτικεσ εξεγερσεισ σε ΑλλΑ μερΗ του ΑρΑβικου 
κοσμου.»
Lothar Bisky

ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ή Gue/nGl διόργανώςΈ μια διαςκΈψή για τόυς αγώνΈς 
απΈλΈυθΈρώςής ςτή βόρΈια αφρική και τή μΈςή ανατόλή 

ςτό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό ςτή διαρκΈια τής όπόιας αςκήςΈ 
Έντόνή κριτική ςτήν πόλιτική τής ΈΈ ςτις Έν λόγώ πΈριόχΈς 
και ΈξΈφραςΈ τήν απόλυτή αλλήλΈγγυή τής πρός όςόυς 
αγώνιζόνται για τα πόλιτικα και κόινώνικα δικαιώματα 
τόυς. ή όμαδα ΈξΈφραςΈ τή ςθΈναρή υπόςτήριξή και τήν 
αλλήλΈγγυή τής πρός τις ςυνΈχιζόμΈνΈς λαϊκΈς ΈξΈγΈρςΈις 
για τήν ΈλΈυθΈρια, τή δήμόκρατια και τή δικαιόςυνή, Ένώ όι 
πρόςκΈκλήμΈνόι ςτή διαςκΈψή ανΈφΈραν τις ΈμπΈιριΈς τόυς.

«στΗν Αιγυπτο, τΗν τυνΗσιΑ, τΗν πΑλΑιστινΗ, τΗ δυτικΗ 
σΑχΑρΑ κΑι περΑ Απο ΑυτΗ, οι λΑοι ΑγώνιζοντΑι κΑτΑ 
τΗσ κΑτΑδυνΑστευσΗσ κΑι τΗσ ΑπολυτΑρχιΑσ, ώστοσο 
Η εε ενδιΑφερετΑι περισσοτερο γιΑ τΗν προστΑσιΑ τών 
συμφεροντών τών μεγΑλών επιχειρΗσεών πΑρΑ τών 
Ανθρώπινών δικΑιώμΑτών.  Η ευρώπΗ πρεπει νΑ υποστΗριξει 
τουσ Αγώνεσ γιΑ ΑπελευθερώσΗ κΑι νΑ ΑκολουθΗσει τΗ 
ρΗτορικΗ τΗσ γιΑ τΑ ΑνθρώπινΑ δικΑιώμΑτΑ.» 
iLda Figueiredo

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ή κόινόβόυλΈυτική ςυνΈλΈυςή ιςής Έκπρόςώπήςής 
ακΈ-ΈΈ ςυνήλθΈ ςτή βόυδαπΈςτή τόν μαϊό τόυ 2011 
και ΈνΈκρινΈ Ένα ψήφιςμα ςχΈτικα μΈ τις δήμόκρατικΈς 
αναταραχΈς ςτή βόρΈια αφρική και τή μΈςή ανατόλή 
ζήτώντας «πρόςώρινή αναςτόλή τής απόπλήρώμής τών 

χρΈών» και «ΈλΈγχό τών χρΈών αυτών.»  

 «το ΑιτΗμΑ προσώρινΗσ ΑνΑστολΗσ 
τΗσ ΑποπλΗρώμΗσ τών χρεών τών 
ΑποκΑλουμενών χώρών τΗσ «ΑρΑβικΗσ 
ΑνοιξΗσ» δεν εινΑι δυνΑτον νΑ ΑγνοΗθει 
Απο τΗν ευρώπΑϊκΗ επιτροπΗ κΑι τΑ κρΑτΗ 
μελΗ.» 
eLie hoarau ΚΑΙ gaBi Zimmer

ΒΟΛΙΒΙΑ
ό πρόΈδρός τής Gue/nGl, loThar bIsKy, ςυμμΈτΈιχΈ 

ςτήν τΈλΈτή 
όρκώμόςιας τόυ 
ΈπανΈκλΈγμΈνόυ 
βόλιβιανόυ 
πρόΈδρόυ, 
eVo morales. 
ςτή διαρκΈια 
τής ΈπιςκΈψής 
τόυ, ό bIsKy 
ςυναντήθήκΈ 
Έπιςής μΈ αλλΈς 

πρόςώπικότήτΈς τής πόλιτικής ζώής για να ςυνόμιλήςόυν 
ςχΈτικα μΈ κόινώνικόόικόνόμικα ζήτήματα και τήν 
κλιματική αλλαγή. υπόςτήριξΈ τήν Έκκλήςή τόυ mo-
rales για μια «παγκόςμια ςυνδιαςκΈψή τών λαών για τήν 
κλιματική αλλαγή και τα δικαιώματα τής μήτΈρας γής», ή 
όπόια πραγματόπόιήθήκΈ ςτα τΈλή απριλιόυ 2010. 

«Η κοπεγχΑγΗ Απετυχε λογώ τών πολιτικών που 
κΑθοδΗγουντΑι γιΑ τΗν εξυπΗρετΗσΗ  του συμφεροντοσ 
τών πλουσιών βιομΗχΑνικών κρΑτών. πρεπει επιτελουσ νΑ 
ΑνΑλΑβουν τισ ευθυνεσ τουσ.» 
Lothar Bisky
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ΚΥΠΡΟΣ
ή όμαδα Gue/nGl υπόςτήριζΈι τήν ΈξΈυρΈςή λυςής ςτό 
κυπριακό βαςΈι μιας δικόινότικής, διζώνικής όμόςπόνδιας 
ςυμφώνα μΈ τα ψήφιςματα τόυ ςυμβόυλιόυ αςφαλΈιας τών 
ήνώμΈνών Έθνών και τις αρχΈς πανώ ςτις όπόιΈς ΈδραζΈται 
ή ΈΈ. υπόςτήριζΈι τις πρόςπαθΈιΈς όι όπόιΈς απόςκόπόυν 
ςτήν ΈπιτΈυξή Έιρήνικής λυςής μΈςώ τόυ ςυνΈχόυς 
διαλόγόυ μΈταξυ τών ήγΈτών τών δυό κόινότήτών ςτήν 
κυπρό.

• όταν ή Έπιτρόπή πρότΈινΈ τήν πραγματόπόιήςή 
αμΈςών Έμπόρικών ςυναλλαγών μΈ τις κατΈχόμΈνΈς 
πΈριόχΈς τής κυπρόυ τόν απριλιό τόυ 2010, ή όμαδα 
ΈξΈδώςΈ μια δήλώςή μΈ τήν όπόια ζήτόυςΈ ανακλήςή τής 
πρόταςής.

«Η εφΑρμογΗ τΗσ προτΑσΗσ τΗσ ευρώπΑϊκΗσ επιτροπΗσ γιΑ 
τΗν πρΑγμΑτοποιΗσΗ εμπορικών συνΑλλΑγών με τισ περιοχεσ 
τΗσ κυπριΑκΗσ δΗμοκρΑτιΑσ στισ οποιεσ Η κυβερνΗσΗ τΗσ 
κυπριΑκΗσ δΗμοκρΑτιΑσ δεν Ασκει  ελεγχο, θετει σΗμΑντικΑ 
εμποδιΑ στισ προσπΑθειεσ επΑνενώσΗσ τΗσ νΗσου.  Η 
ευρώπΑϊκΗ επιτροπΗ πρεπει νΑ σεβετΑι κΑι νΑ προώθει τΗν 
ΑμεσΗ υλοποιΗσΗ τών ΑποφΑσεών τΗσ ευρώπΑϊκΗσ ενώσΗσ 
οσον ΑφορΑ τΗν τουρκιΑ.»

• ςΈ μια μΈτΈπΈιτα ΈξΈλιξή (ιανόυαριός 2011), μΈ 
αφόρμή μια γΈνική απΈργια και ςυναντήςΈις πόυ Έιχαν 
διόργανώθΈι από ςυνδικαλιςτικΈς ΈνώςΈις, κόμματα και 
ςώματΈια τής τόυρκόκυπριακής κόινότήτας, ώς Έκδήλώςή 
διαμαρτυριας κατα τών όικόνόμικών μΈτρών τα όπόια τόυς 
Έπιβλήθήκαν ςΈ αμΈςή ςυναρτήςή μΈ τις πόλιτικΈς τής 
τόυρκιας ςτό κατΈχόμΈνό τμήμα τής κυπρόυ, ή Gue/
nGl ΈξΈφραςΈ τήν αλλήλΈγγυή τής.

 «Η GUe/NGl εκφρΑζει τΗν υποστΗριξΗ τΗσ γιΑ τον 
ΑγώνΑ Αυτο κΑι τΗν ΑλλΗλεγγυΗ τΗσ προσ τισ δυνΑμεισ τΗσ 
τουρκοκυπριΑκΗσ κοινοτΗτΑσ, οι οποιεσ συνεχιζουν νΑ 
εργΑζοντΑι πΑρΑλλΗλΑ γιΑ τΗν εξευρεσΗ λυσΗσ στο κυπριΑκο 
βΑσει τών ψΗφισμΑτών του οΗε κΑι γιΑ μιΑ ελευθερΗ, 
επΑνενώμενΗ κυπρο βΑσει μιΑσ διζώνικΗσ, δικοινοτικΗσ 
ομοσπονδιΑσ.»
Lothar Bisky

• ή όμαδα απόδόκιμαςΈ τις απΈιλΈς τής τόυρκικής 
κυβΈρνήςής κατα τών κυριαρχικών δικαιώματών τής 
κυπριακής δήμόκρατιας όςόν αφόρα τή διΈρΈυνήτική 
γΈώτρήςή για τήν ΈξΈυρΈςή φυςικόυ αΈριόυ πόυ αναμΈνΈτό 
να ξΈκινήςΈι ςτα τΈλή ςΈπτΈμβριόυ 2011. 

«Η τουρκιΑ υπονομευει τΑ κυριΑρχικΑ δικΑιώμΑτΑ ενοσ 
κρΑτουσ μελουσ τΗσ εε, ΑπειλώντΑσ τΗν ειρΗνευτικΗ 
διΑδικΑσιΑ γιΑ τΗν εξευρεσΗ λυσΗσ στο κυπριΑκο κΑι 
θετοντΑσ σε κινδυνο τΗ στΑθεροτΗτΑ στΗν περιοχΗ. Η 
κυπριΑκΗ δΗμοκρΑτιΑ, ενεργώντΑσ συμφώνΑ με το διεθνεσ 
δικΑιο κΑι κΑτοπιν υπογρΑφΗσ συμφώνιών με τισ γειτονικεσ 
τΗσ χώρεσ, πρΑγμΑτοποιει επισΗμΗ διερευνΗσΗ εντοσ τΗσ 
ΑποκλειστικΗσ οικονομικΗσ ζώνΗσ τΗσ γιΑ τΗν εξευρεσΗ 
υδρογονΑνθρΑκών. Η τουρκιΑ δεν εχει Αποδεχθει ποτε Αυτο 
το νομιμο γεγονοσ. οι Απειλεσ γινοντΑι πρΑγμΑτικοτΗτΑ: 
ΑποστελλοντΑι πολεμικΑ πλοιΑ κΑι συνΑπτετΑι μιΑ 
υποτιθεμενΗ «συμφώνιΑ» με το κΑτεχομενο τμΗμΑ τΗσ 
κυπρου γιΑ τΗν εξερευνΗσΗ τΗσ Αοζ τΗσ κυπρου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΥΒΑΝΟΙ
ή όμαδα απήυθυνΈ μια Έπιςτόλή ςτόν αμΈρικανό πρόΈδρό 
όμπαμα ζήτώντας τήν απΈλΈυθΈρώςή πΈντΈ κόυβανών – 
τών FernanDo González llorT, GerarDo hernánDez nor-
Delo, ramón labañIno salazar, rené Gonzalez sehWer-
erT, anTonIo Guerrero roDríGuez και FernanDo González 
llorT – όι όπόιόι κρατόυνται ςΈ διαφόρΈς αμΈρικανικΈς 
φυλακΈς.

ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ 
μΈτα τήν ανακόινώςή τόυ ΈπικΈιμΈνόυ κλΈιςιματός τόυ 
ςτρατόπΈδόυ αιχμαλώτών τόυ κόλπόυ τόυ γκόυανταναμό 
και τής ΈπανΈγκαταςταςής τών κρατόυμΈνών τόυ, ή όμαδα 
ζήτήςΈ από τήν υπατή Έκπρόςώπό, CaTherIne ashTon, να 
πιΈςΈι τήν αμΈρικανική κυβΈρνήςή να κλΈιςΈι γρήγόρα τό 
γκόυανταναμό. ή φυλακή τόυ κόλπόυ τόυ γκόυανταναμό 
αρχικα πρόβλΈπόταν να κλΈιςΈι από τή διόικήςή όμπαμα 
τόν ιανόυαριό τόυ 2010.

«το γκουΑντΑνΑμο πρεπει νΑ πΑυσει Αμεσώσ νΑ λειτουργει 
κΑι Η υπΑτΗ εκπροσώποσ CatheriNe ashtoN πρεπει νΑ 
πιεσει τΗν ΑμερικΑνικΗ κυβερνΗσΗ νΑ κλεισει Αυτο το 
κεφΑλΑιο ντροπΗσ κΑι νΑ επιστρεψει το γκουΑντΑνΑμο στΗν 
κουβΑ.  περιπου 800 Ανθρώποι Απο περισσοτερεσ Απο 40 
χώρεσ εχουν φυλΑκιστει στο γκουΑντΑνΑμο, ΑψΗφώντΑσ τΗ 
συνθΗκΗ τΗσ γενευΗσ.»
heLmut sChoLZ
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Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ
ή όμαδα ΈξΈφραςΈ τόν ςυγκλόνιςμό τής μπρόςτα ςτή φρική 
και τα δΈινα πόυ πρόκαλΈςΈ ό ςΈιςμός ό όπόιός ΈπλήξΈ τήν 
αϊτή τόν ιανόυαριό τόυ 2010 και ζήτήςΈ τήν αμΈςή ςτήριξή 
και αλλήλΈγγυή τών Έυρώπαϊκών θΈςμικών όργανών.

 «ΑυτΗ Η ΑνΗσυχΗτικΗ τρΑγώδιΑ ερχετΑι νΑ προστεθει στο 
κΑθΗμερινο δρΑμΑ τών 12 εκΑτομμυριών κΑτοικών τΗσ 
ΑϊτΗσ, τεσσερΑ πεμπτΑ τών οποιών ζουν με λιγοτερΑ Απο δυο 

δολΑριΑ τΗν ΗμερΑ.  Η ομΑδΑ 
GUe/NGl υποστΗριζει ολεσ τισ 
πρώτοβουλιεσ του οΗε, κρΑτικών 
φορεών, μκο, τοπικών κΑι 
διεθνών φορεών κΑι οργΑνώσεών 
που συμμετεχουν στΗ διεθνΗ 
προσπΑθειΑ ΑλλΗλεγγυΗσ.»
PatriCk Le hyariC 

ΟΝΔΟΥΡΑ 
ςυμφώνα μΈ ΈιδήςΈις ότι ό δήμόκρατικα ΈκλΈγμΈνός 
πρόΈδρός τής όνδόυρας, josé manuel zelaya, ΈκδιώχθήκΈ 
από τήν Έξόυςια μΈ ςτρατιώτικό πραξικόπήμα τόν ιόυνιό 
τόυ 2009, ή όμαδα ζήτήςΈ τήν απόκαταςταςή τόυ zelaya 
και τής κυβΈρνήςής τόυ. ό WIlly meyer, αντιπρόΈδρός τής 
κόινόβόυλΈυτικής ςυνΈλΈυςής eurolaT, μΈτΈβή ςτήν όνδόυρα 
πρόκΈιμΈνόυ να αξιόλόγήςΈι τήν καταςταςή ςτή χώρα. 
κατα τήν παραμόνή τόυ ΈκΈι, ςυναντήθήκΈ μΈ τόν γΈνικό 
γραμματΈα τόυ όργανιςμόυ τών αμΈρικανικών κρατών, josé 
mIGuel Insulza, διαφόρΈς πόλιτικΈς όργανώςΈις και όργανώςΈις 
τής κόινώνιας τών πόλιτών καθώς και μΈ ςυνδικαλιςτικΈς 
ΈνώςΈις. όταν ΈπΈςτρΈψΈ από τήν όνδόυρα, πΈριπόυ 90 
βόυλΈυτΈς τόυ Έκ από διαφόρΈς πόλιτικΈς όμαδΈς υπΈγραψαν 
μια διακήρυξή, ή όπόια καταδικαζΈ τό πραξικόπήμα και 
ΈξΈφραζΈ αλλήλΈγγυή πρός τις δήμόκρατικΈς δυναμΈις τής 
χώρας. τόν αυγόυςτό, Ένα αντιγραφό αυτής τής διακήρυξής 
παραδόθήκΈ ςτόν Έξόριςτό πρόΈδρό manuel zelaya ςτή mana-
Gua από μια νΈα αντιπρόςώπΈια τής Gue/nGl μΈ ΈπικΈφαλής 
τόν ΈυρώβόυλΈυτή τής Gue/nGl, joão FerreIra.

ΙΡΑΚ
κατα τή διαρκΈια ςυζήτήςής μΈ τήν υπατή Έκπρόςώπό 
τής ΈΈ ςΈ θΈματα ΈξώτΈρικών υπόθΈςΈών ςχΈτικα μΈ 
τήν καταςταςή ςτό ιρακ τόν ιανόυαριό τόυ 2010, πριν 
από τις βόυλΈυτικΈς ΈκλόγΈς τής Έν λόγώ χώρας, ή όμαδα 
αςκήςΈ κριτική για τό γΈγόνός ότι ή Έπιτρόπή δΈν ΈςτΈλνΈ 
παρατήρήτΈς για τόν ΈλΈγχό τής διαδικαςιας. 

«δεν συμμεριζομΑστε τΗν ΑισιοδοξιΑ σΑσ ουτε γιΑ 
τΗν κΑτΑστΑσΗ στο ιρΑκ, ουτε σχετικΑ με τΑ οφελΗ του 
συνΑσπισμου, κΑθώσ Αγγιζει τΑ οριΑ τΗσ εθελοτυφλιΑσ.  το 

ιρΑκ δεχθΗκε εισβολΗ 
κΑι τεθΗκε υπο κΑτοχΗ 
βΑσει σκοπιμΑ ψευδών 
πλΗροφοριών σχετικΑ 
με τΗν πΑρουσιΑ οπλών 
μΑζικΗσ κΑτΑστροφΗσ.  ώσ 
ΑποτελεσμΑ, τΑ 17 Απο 
τΑ 27 κρΑτΗ μελΗ τΗσ εε 
ενεπλΑκΗσΑν στΗν επιθεσΗ 
κΑι τΗν κΑτοχΗ του ιρΑκ.  Η 

χώρΑ εινΑι διΑλυμενΗ, Η κλΗρονομιΑ τΗσ λεΗλΑτΗμενΗ κΑι ο 
πλΗθυσμοσ τΗσ βΑθιΑ διχΑσμενοσ.» 
Jean-LuC méLenChon

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ή καταςταςή ςτήν ακτή ΈλΈφαντόςτόυ ςυζήτήθήκΈ ςτό 
Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό μΈτα τα διαςπαςτικα Έκλόγικα 
απότΈλΈςματα ςτήν Έν λόγώ χώρα τόν δΈκΈμβριό τόυ 2010, 
Έξαιτιας τών όπόιών κινδυνΈψΈ να βυθιςτΈι ςΈ Έμφυλιό 
πόλΈμό. 

«Η σοβΑρΗ πολιτικΗ κρισΗ που πλΗττει τΗ χώρΑ, μΑσ 
ΑνΗσυχει ολουσ. Η ΑποφΑσΗ του συντΑγμΑτικου 
δικΑστΗριου νΑ ΑμφισβΗτΗσει, πΑρΑβιΑζοντΑσ τουσ 
εκλογικουσ κΑνονεσ, τΑ ΑποτελεσμΑτΑ τών εκλογών, 
τΑ οποιΑ επΑλΗθευτΗκΑν επισΗμΑ Απο τΗν ΑνεξΑρτΗτΗ 
εκλογικΗ επιτροπΗ, κΑτΑδικΑζετΑι ομοφώνΑ Απο τΗ διεθνΗ 
κοινοτΗτΑ. Η εε, ο οΗε, Η ΑφρικΑνικΗ ενώσΗ, Η 
Ακε-εε, Η οικονομικΗ κοινοτΗτΑ τών δυτικοΑφρικΑνικών 
κρΑτών ζΗτΗσΑν τον σεβΑσμο τών επισΗμών εκλογικών 
ΑποτελεσμΑτών κΑι τΗν εγκΑτΑστΑσΗ του νεου προεδρου 
τΗσ δΗμοκρΑτιΑσ οπώσ ΑνΑκοινώθΗκε Απο τΗν ΑνεξΑρτΗτΗ 
εκλογικΗ επιτροπΗ κΑι επικυρώθΗκε Απο τον οΗε.»
eLie hoarau

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

• ό ΈυρώβόυλΈυτής  Paul murPhy μΈτΈβή ςτό πλαιςιό 
Έπιςήμής όμαδικής αντιπρόςώπΈιας ςτό καζακςταν 
τόν ιόυλιό τόυ 2011, πρόκΈιμΈνόυ να ςυναντήθΈι μΈ 
Έκπρόςώπόυς ςυνδικαλιςτικών ΈνώςΈών 
και ακτιβιςτΈς για να ςυζήτήςόυν 
τις ςυνΈχιζόμΈνΈς παραβιαςΈις τών 
ανθρώπινών και τών Έργαςιακών 
δικαιώματών ςτή χώρα και, ανΈφΈρΈ 
κατα τήν Έπιςτρόφή τόυ ότι όι 
απΈργόυντΈς ΈργαζόμΈνόι ςτόν κλαδό 
τόυ πΈτρΈλαιόυ ςτήν Έν λόγώ χώρα 
υφιςταντό βιαιή καταςτόλή. 

 «εγκΑινιΑζώ μιΑ διεθνΗ εκστρΑτειΑ 
ΑλλΗλεγγυΗσ προσ τουσ εργΑζομενουσ 
Αυτουσ. κΑλώ το συνδικΑλιστικο κινΗμΑ 
σε ολοκλΗρΗ τΗν ευρώπΗ νΑ προσθεσει τΗ 
φώνΗ του στον ΑγώνΑ Αυτών τών Ηρώικών 
εργΑζομενών κΑι νΑ εκφρΑσει τΗν υποστΗριξΗ του γιΑ τουσ 
εργΑζομενουσ κΑι τΗν ΑντιθεσΗ του στισ ενεργειεσ τΗσ 
ετΑιρειΑσ.»
PauL murPhy 
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• κατόπιν τόυτόυ, 48 βόυλΈυτΈς τόυ Έκ από 17 χώρΈς 
και 6 διαφόρΈτικΈς πόλιτικΈς όμαδΈς απήυθυναν Έπιςτόλή 
ςτόν πρόΈδρό τόυ καζακςταν, nursulTan nazarbayeV, 
Έκφραζόντας τήν ανήςυχια τόυς για τή βια ή όπόια 
χρήςιμόπόιήθήκΈ από κρατικΈς δυναμΈις κατα τών 
απΈργών ςτόν τόμΈα τόυ πΈτρΈλαιόυ, τόυς υπόςτήρικτΈς 
και τις όικόγΈνΈιΈς τόυς ςτήν πόλή zhanaozen ςτό δυτικό 
καζακςταν ςτις 16 δΈκΈμβριόυ. 

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
ή Gue/nGl ΈξΈφραςΈ τή φρική τής για τόν όλΈθριό ςΈιςμό 
και τό τςόυναμι πόυ Έπλήξαν τήν ιαπώνια, πρόκαλώντας 
μΈγαλΈς απώλΈιΈς ζώής και βλαβή ςτόν ςταθμό παραγώγής 
πυρήνικής ΈνΈργΈιας τής FuKushIma.

«πΑροτρυνουμε τΗν ευρώπΑϊκΗ ενώσΗ κΑι τΑ κρΑτΗ μελΗ 
νΑ κΑνουν ο,τι εινΑι δυνΑτο γιΑ νΑ βοΗθΗσουν τον ιΑπώνικο 
λΑο. τώρΑ το ζΗτΗμΑ τΗσ πυρΗνικΗσ ΑσφΑλειΑσ βρισκετΑι κΑι 
πΑλι με βεβΑιοτΗτΑ στΗν ΗμερΗσιΑ διΑτΑξΗ τΗσ ευρώπΗσ. 
υποστΗριζουμε τΗ διεξΑγώγΗ συζΗτΗσΗσ με το συμβουλιο 
κΑι τΗν επιτροπΗ επι του θεμΑτοσ Αυτου στΗν επομενΗ 
συνοδο τΗσ ολομελειΑσ στο ευρώπΑϊκο κοινοβουλιο.»
Lothar Bisky

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
τόν ιόυνιό τόυ 2010, τΈςςΈρις ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/
nGl ΈπιςκΈφτήκαν τήν πόλή ChIsInau ςτή μόλδαβια: ό 
loThar bIsKy, ό joão FerreIra, ό jIřI mašTálKa και ό al-
FreDs rubIKs. Ένώ βριςκόνταν ΈκΈι, ςυναντήθήκαν μΈ τόν 
VlaD FIlaT, πρώθυπόυργό τής μόλδαβιας, τή naTalIa Gh-
erman, υφυπόυργό ΈξώτΈρικών υπόθΈςΈών και Έυρώπαϊκής 
όλόκλήρώςής, καθώς και μΈ Έθνικόυς βόυλΈυτΈς από 
διαφόρα πόλιτικα κόμματα και τόν πρΈςβή τής ΈΈ.  ή 
Gue/nGl παρακόλόυθόυςΈ τις ΈξΈλιξΈις ςτή μόλδαβια 
μΈ πρόβλήματιςμό και Ένας βαςικός λόγός για τήν ΈπιςκΈψή 
ήταν όι κινήςΈις πΈριόριςμόυ τών δήμόκρατικών ΈλΈυθΈριών 
και τών δικαιώματών ςτή χώρα.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ή καταςταςή ςτήν παλαιςτινή βρΈθήκΈ ςτό ΈπικΈντρό τών 
πρόβλήματιςμών τής Gue/nGl ςτή διαρκΈια αυτής τής 
θήτΈιας, και πόλλΈς απόςτόλΈς, ακρόαςΈις αντιπρόςώπΈιών 
και αλλΈς δραςτήριότήτΈς Έχόυν διόργανώθΈι από τήν 
όμαδα από τόν ιόυνιό τόυ 2009, ςτή διαρκΈια τών όπόιών ή 
όμαδα ΈπανΈλαβΈ τή ςτήριξή τής υπΈρ μιας Έιρήνικής λυςής 
δυό κρατών για τήν πΈριόχή αυτή τής μΈςής ανατόλής.

• δΈκΈμβριός 2009: ςΈ αντιπρόςώπΈια τόυ Έυρώπαϊκόυ 
κόινόβόυλιόυ δΈν ΈπΈτραπή ή πρόςβαςή ςτή γαζα μΈ τήν 
αιτιόλόγια ΈνδΈχόμΈνόυ κινδυνόυ. δυό ΈυρώβόυλΈυτΈς  τής 
Gue/nGl ςυμμΈτΈιχαν ςτή ςυγκΈκριμΈνή αντιπρόςώπΈια 
ή όπόια ΈιχΈ ώς ςκόπό να ΈξακριβώςΈι τις ανθρώπιςτικΈς 
ςυνθήκΈς ςτή γαζα, να πρόώθήςΈι τή δήμιόυργια Ένός 

βιώςιμόυ παλαιςτινιακόυ κρατόυς και να 
ΈλΈγξΈι τή χρήςή τών κόνδυλιών τής ΈΈ 
ςτήν πΈριόχή.

«Η ομΑδΑ GUe/NGl διΑμΑρτυρετΑι γιΑ το 
οτι  Η ΑρχικΗ ΑδειΑ εισοδου στΗν περιοχΗ 
ΑνΑκλΗθΗκε κΑι επΑνΑλΑμβΑνει τΗν 
ΑλλΗλεγγυΗ τΗσ προσ τον πΑλΑιστινιΑκο 
λΑο στΗν ΑνΑζΗτΗσΗ μιΑσ λυσΗσ δυο 

κρΑτών στΗ συνεχιζομενΗ διΑμΑχΗ.»
kΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΣΑΣ

• ιανόυαριός 2010: τρΈις ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl 
ταξιδΈψαν ςτή γαζα και ςυμμΈτΈιχαν ςτή μΈγαλυτΈρή, 
50μΈλή, κόινόβόυλΈυτική αντιπρόςώπΈια (από τό Έυρώπαϊκό 
κόινόβόυλιό και Έθνικα κόινόβόυλια) πόυ ςυγκρότήθήκΈ 
πότΈ, πρόκΈιμΈνόυ να ΈπιςκΈφθόυν τήν πόλιόρκόυμΈνή 
πΈριόχή. βρΈθήκαν ςτή γαζα ώς μΈρός τής ΈπιςκΈψής ή 
όπόια διόργανώθήκΈ από τήν Έυρώπαϊκή ΈκςτρατΈια για τόν 
τΈρματιςμό τής πόλιόρκιας τής γαζας (eCesG). 

 «υπΑρχουν λιγΑ σΗμΑδιΑ προοδου οσον ΑφορΑ τΗν 
ΑνοικοδομΗσΗ πΑρΑ τισ υποσχεσεισ κΑι τισ συνδιΑσκεψεισ γιΑ 
χορΗγιεσ στΗ διΑρκειΑ τών τελευτΑιών δώδεκΑ μΗνών. δεν 
εινΑι κΑθολου περιεργο που ο λΑοσ τΗσ γΑζΑσ νιώθει τελειώσ 
εγκΑτΑλειμμενοσ Απο τΗ διεθνΗ κοινοτΗτΑ.» 
BairBre de Brún, marisa matias ΚΑΙ heLmut sChoLZ

• φΈβρόυαριός 2010: μΈτα από βιαιή ΈπιθΈςή από τόν 
ιςραήλινό ςτρατό ςτα γραφΈια τόυ παλαιςτινιακόυ λαϊκόυ 
κόμματός και μή κυβΈρνήτικών όργανώςΈών, ή Gue/
nGl ΈξΈφραςΈ τήν απόδόκιμαςια τής ςΈ μια όμαδική 
δήλώςή. 

«οι οργΑνώσεισ Αυτεσ εργΑζοντΑι νομιμΑ κΑι μονΑδικο τουσ 
«εγκλΗμΑ» εινΑι Η διεκδικΗσΗ τών ΑνΑφΑιρετών Ανθρώπινών 
δικΑιώμΑτών κΑι τΗσ ελευθεριΑσ του πΑλΑιστινιΑκου λΑου. 
προκειτΑι γιΑ μιΑ ΑκομΗ πρΑξΗ κΑτΑστολΗσ, μεροσ τΗσ 
πολιτικΗσ του ισρΑΗλ κΑτΑ του πΑλΑιστινιΑκου λΑου, τΗν 
οποιΑ θΑ πρεπει νΑ ΑποκΗρυξουμε. Η εε θΑ πρεπει νΑ 
στειλει ενΑ σΑφεσ μΗνυμΑ στο ισρΑΗλ οτι οι ενεργειεσ Αυτεσ 
εινΑι ΑπΑρΑδεκτεσ κΑι εχουν μεγΑλΗ βΑρυτΗτΑ στισ σχεσεισ 
του με τΗν εε.»
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ gue/ngL
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• φΈβρόυαριός 2010: τό 2009, ό νότιόαφρικανός 
δικαςτής rICharD GolDsTone ήγήθήκΈ μιας διΈρΈυνήτικής 
απόςτόλής τόυ όήΈ για τή διΈρΈυνήςή τών παραβιαςΈών 
τών ανθρώπινών δικαιώματών ςτή διαρκΈια τόυ πόλΈμόυ 
τής γαζας. ή ΈκθΈςή πόυ ακόλόυθήςΈ, ή όπόια 
δήμόςιΈυτήκΈ τόν ςΈπτΈμβριό τόυ 2009, ΈπΈςήμανΈ τα 
Έγκλήματα και τις παραβιαςΈις τόυ διΈθνόυς ανθρώπιςτικόυ 
δικαιόυ από τόυς ιςραήλινόυς κατα τόυ παλαιςτινιακόυ 
λαόυ. τό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό ςυζήτήςΈ τήν υλόπόιήςή 
τών ςυςταςΈών τής ΈκθΈςής τόν φΈβρόυαριό τόυ 2010. 

«εινΑι υποχρεώσΗ μΑσ νΑ πιεσουμε γιΑ μιΑ δικΑιΗ λυσΗ κΑι 
τΗν εγκΑθιδρυσΗ ειρΗνΗσ. Η εκθεσΗ GolDstoNe θΑ πρεπει νΑ 
χρΗσιμοποιΗθει γιΑ νΑ δώσει νεΑ ώθΗσΗ στΗν επιτευξΗ μιΑσ 
δικΑιΗσ λυσΗσ.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

• ιόυλιός 2011. Έπτα ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/
nGl βρΈθήκαν ςτήν παλαιςτινή για μια διαςκΈψή και 
ΈπιςκΈψή ςτήν ιΈρόυςαλήμ ώςτΈ να υπόςτήριξόυν και να 
πρόώθήςόυν τόν ςτόχό τής αναγνώριςής παλαιςτινιακόυ 
κρατόυς ςτα ςυνόρα τής 4ής ιόυνιόυ 1967, δυό μήνΈς 
πριν από μια ςήμαντική γΈνική ςυνΈλΈυςή τόυ όήΈ 
ςτήν όπόια ςυζήτήθήκΈ τό παλαιςτινιακό ζήτήμα. όι Έπτα 
ΈυρώβόυλΈυτΈς πόυ απότΈλόυςαν τήν αντιπρόςώπΈια ήταν 
ό κυριακός τριανταφυλλιδής, ή baIrbre De brún, ό PaTrICK 
le hyarIC, ό γΈώργιός τόυςας, ό joão FerreIra, ό søren 
sønDerGaarD και ό τακής χατζήγΈώργιόυ.

 «Η διΑσκεψΗ κΑι Η επισκεψΗ μΑσ στΗν ιερουσΑλΗμ κΑι τΗ 
δυτικΗ οχθΗ δεν θΑ μπορουσΑν νΑ εχουν προγρΑμμΑτιστει 
σε κΑτΑλλΗλοτερΗ χρονικΗ στιγμΗ: κΑτΑ τΗ μεγΑλυτερΗ 
λΑϊκΗ κΑι ειρΗνικΗ εξεγερσΗ στον ΑρΑβικο κοσμο· μετΑ 
τΗν πολυΑνΑμενομενΗ συμφώνιΑ συμφιλιώσΗσ μετΑξυ 
τών πΑλΑιστινιΑκών φΑτριών· μονο μιΑ ΗμερΑ πριν Απο 
μιΑ σΗμΑντικΗ διΑσκεψΗ του κουΑρτετου· μολισ ενΑ 
μΗνΑ πριν Απο τον ΗδΗ επιτευχθεντΑ στοχο που εθεσε ο 
πρώθυπουργοσ FayyaD γιΑ τΗν ολοκλΗρώσΗ τΗσ κρΑτικΗσ 
ΑνοικοδομΗσΗσ· κΑι μολισ δυο μΗνεσ πριν τΗν ΑποφΑσΗ 
τΗσ πΑλΑιστινιΑκΗσ ΑρχΗσ νΑ υποβΑλει το ζΗτΗμΑ του 
πΑλΑιστινιΑκου κρΑτουσ στΗ γενικΗ συνελευσΗ τών 
Ηνώμενών εθνών.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

• ςΈπτΈμβριός 2011: όι ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl 
ΈξΈφραςαν Έντόνα τα αιτήματα τόυς για τήν υπόςτήριξή 
τής ΈΈ όςόν αφόρα τήν Ένταξή τής παλαιςτινής ςτα 
ήνώμΈνα Έθνή και τήν αναγνώριςή τόυ παλαιςτινιακόυ 
κρατόυς ςτα ςυνόρα πριν τό 1967, ςυμπΈριλαμβανόμΈνής 
τής ανατόλικής ιΈρόυςαλήμ, ςΈ μια ςυζήτήςή πριν από τό 
αιτήμα τόυ πρόΈδρόυ τής παλαιςτινιακής αρχής ςτις 23 

ςΈπτΈμβριόυ 2011 πρός τή γΈνική ςυνΈλΈυςή τόυ όήΈ για 
τήν αναγνώριςή τόυ κρατόυς τής παλαιςτινής.

«περΑ Απο τισ συνομιλιεσ γιΑ τΗν επιλυσΗ του πολιτικου 
προβλΗμΑτοσ, το ενισχυμενο κΑθεστώσ γιΑ τουσ 
πΑλΑιστινιουσ  θΑ ΗτΑν ώφελιμο γιΑ τΗν επιλυσΗ Αλλών 
ξεχώριστών, ομώσ σΗμΑντικών ζΗτΗμΑτών οπώσ Η ΑσφΑλειΑ, 
Η εκμετΑλλευσΗ τών υδΑτινών πορών, οι προσφυγεσ κΑι το 
κΑθεστώσ τΗσ ιερουσΑλΗμ.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

• ςΈπτΈμβριός/όκτώβριός 2011: μια Έπιςτόλή 
ςυνυπόγΈγραμμΈνή από μΈλή τής όμαδας Έςταλή ςτήν 
κ. CaTherIne ashTon, υπατή Έκπρόςώπό τής ΈΈ για θΈματα 
ΈξώτΈρικής πόλιτικής και πόλιτικής αςφαλΈιας, ςχΈτικα 
μΈ τήν καταςταςή τών 6.000 κρατόυμΈνών παλαιςτινιών 
πόυ βριςκόνταν ςΈ απΈργια πΈινας, πρόκΈιμΈνόυ να 
διαμαρτυρήθόυν για τις ςυνθήκΈς κρατήςής τόυς, από 
τις 28 ςΈπτΈμβριόυ 2011. ή Gue/nGl ΈπικρότήςΈ τή 
ςυμφώνια πόυ ΈπιτΈυχθήκΈ μΈταξυ ιςραήλ και χαμας τόν 

όκτώβριό τόυ 2011 για τήν απΈλΈυθΈρώςή τόυ ιςραήλινόυ 
ςτρατιώτή GIlaD shalIT, καθώς και πΈριπόυ χιλιών 
παλαιςτινιών κρατόυμΈνών κατα τόυς ΈρχόμΈνόυς μήνΈς.
  
«προκειτΑι γιΑ μιΑ πολυ σΗμΑντικΗ κΑι πολυΑνΑμενομενΗ 
στιγμΗ γιΑ τουσ κρΑτουμενουσ κΑι τισ οικογενειεσ τουσ. τώρΑ 
εινΑι κΑιροσ το ισρΑΗλ νΑ Αρει τον Αποκλεισμο τΗσ γΑζΑσ κΑι 
νΑ Αντιμετώπισει ΑλλΑ ζΗτΗμΑτΑ, τΑ οποιΑ θΑ διευκολυνΑν 
τΗν επΑνενΑρξΗ τών διΑπρΑγμΑτευσεών με τον προεδρο 
aBBas.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΟΙ ΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
τρΈις απόκαλόυμΈνόι «ςτόλόι τής ΈλΈυθΈριας» 
απΈπλΈυςαν από λιμΈνΈς ςΈ όλό τόν κόςμό μΈ ςτόχό τή 
διακόπή τόυ απόκλΈιςμόυ τής γαζας και τή μΈταφόρα 
τρόφιμών, φαρμακών και όικόδόμικών πρόμήθΈιών ςτόν 
απόκλΈιςμΈνό πλήθυςμό. ό πρώτός ήταν Ένας ςτόλός 
ΈννΈα πλόιών πόυ μΈτΈφΈραν 750 ςυμμΈτΈχόντΈς από 
πΈριςςότΈρΈς από 60 χώρΈς, ςυμπΈριλαμβανόμΈνών 
κυβΈρνήτικών, βόυλΈυτών, Έυρώπαιών και αραβών 

ahmad dari, LeiLa shahid, Bassem masry
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αξιώματόυχών, καθώς και ακτιβιςτών όλών τών ήλικιών. τό 
πλόιό αυτό δΈχθήκΈ ΈπιθΈςή από τόν ιςραήλινό ςτρατό και 9 
ανθρώπόι ςκότώθήκαν. 
δυό ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl, ό WIlly meyer και 
ό Paul murPhy, Έλαβαν μΈρός ςτόν δΈυτΈρό ςτόλό τής 
ΈλΈυθΈριας υπό τήν αιγιδα τόυ κινήματός «ΈλΈυθΈρώςτΈ τή 
γαζα» και τής Έυρώπαϊκής ΈκςτρατΈιας για τόν τΈρματιςμό 
τής πόλιόρκιας τής γαζας. τό ταξιδι ματαιώθήκΈ αφότόυ 
δυό ςκαφή υπΈςτήςαν δόλιόφθόρα και όι ΈλλήνικΈς αρχΈς 
αρνήθήκαν να ΈπιτρΈψόυν ςΈ πόλλα ςκαφή πόυ Έιχαν 
αγκυρόβόλήςΈι ςΈ Έλλήνικα υδατα να απόπλΈυςόυν 
από τόυς λιμΈνΈς τής χώρας. ςτόν τριτό ςτόλό, ό 
ΈυρώβόυλΈυτής Paul murPhy και αλλόι ςυμμΈτΈχόντΈς 
ςτό ςτόλό «κυματα ΈλΈυθΈριας» ςυνΈλήφθήςαν από τις 
ιςραήλινΈς αρχΈς ςΈ διΈθνή υδατα ςτα ανόικτα τής γαζας.  
μΈτα τή ςυλλήψή αυτή, ή όμαδα ανΈλαβΈ δραςή τόςό 
ςτις βρυξΈλλΈς όςό και ςΈ αλλα κρατή μΈλή τής ΈΈ, 
απόςτΈλλόντας Έπιςτόλή πρός τόν πρόΈδρό τής ΈΈ, jerzy 
buzeK, μΈ τό αιτήμα να παρΈμβΈι για τήν απΈλΈυθΈρώςή τών 

ςυλλήφθΈντών, ΈςτΈιλΈ 
Έπιςής ΈπιςτόλΈς 
διαμαρτυριας πρός τις 
πρΈςβΈιΈς τόυ ιςραήλ 
ςΈ όλή τήν ΈΈ. ή 
όμαδα διόργανώςΈ 
διαδήλώςή Έξώ από 
τήν πρΈςβΈια τόυ 
ιςραήλ ςτις βρυξΈλλΈς 
κατα τόυ ςυμβαντός, 
απαιτώντας τήν 
απΈλΈυθΈρώςή τών 
κρατόυμΈνών.
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ΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΜBIA 
τόν ιόυνιό τόυ 2009, μια όμαδα 8 ΈυρώβόυλΈυτών τής 
Gue/nGl (loThar bIsKy, eVa-brITT sVensson, hel-
muT sCholz, jean-luC mélenChon, PaTrICK le hyarIC, 
νικός χόυντής, baIrbre De brún και joão FerreIra) 
τόπόθΈτήθήκαν Έναντια ςτό κυμα βιας από πΈρόυβιανόυς 
κυβΈρνήτικόυς παραγόντΈς κατα τών ιθαγΈνών τής πΈριόχής 
τόυ αμαζόνιόυ. μΈ διακήρυξή τόυς, παρότρυναν τήν 
Έπιτρόπή να ακυρώςΈι τόν γυρό διαπραγματΈυςΈών ΈΈ-
κόινότήτας τών ανδΈών πόυ ΈιχΈ πρόγραμματιςτΈι να 
διΈξαχθΈι ςτή μπόγκότα. λιγότΈρό από Ένα χρόνό αργότΈρα, 
ή Έπιτρόπή όλόκλήρώςΈ τις ςυνόμιλιΈς μΈ τό πΈρόυ 
και τήν κόλόμβια ςχΈτικα μΈ τή διΈξαγώγή ΈλΈυθΈρών 
Έμπόρικών ςυναλλαγών, παρα τήν αυξανόμΈνή αντιθΈςή 
τής κόινώνιας τών πόλιτών και ςτις δυό χώρΈς λόγώ τόυ 
πΈριΈχόμΈνόυ τής ςυμφώνιας και λόγώ τής καταςταςής τών 
ανθρώπινών δικαιώματών.

«προβΑινοντΑσ με βιΑσυνΗ στΗν ολοκλΗρώσΗ Αυτών τών 
διΑπρΑγμΑτευσεών με τισ δυο κυβερνΗσεισ με το χειροτερο 
ιστορικο στον τομεΑ τών Ανθρώπινών δικΑιώμΑτών στΗν 
περιοχΗ, Η ευρώπΑϊκΗ επιτροπΗ Αποστελλει ενΑ μΗνυμΑ το 
οποιο δινει προτερΑιοτΗτΑ στΑ επιχειρΗμΑτικΑ συμφεροντΑ 
ενΑντι τών πολιτικών ελευθεριών κΑι τΗσ δΗμοκρΑτιΑσ.»
heLmut sChoLZ

ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ
ό πρόΈδρός τής Gue/nGl, loThar bIsKy, 
παρακόλόυθήςΈ τήν 8ή ςυνΈδριαςή τόυ φόρόυμ τόυ ςαό 
παόλό ςτή manaGua τής νικαραγόυα, και ΈξΈφραςΈ τήν 
αλλήλΈγγυή τής όμαδας πρός τις δυναμΈις τις αριςτΈρας 
ςτή λατινική αμΈρική, τήν Έλπιδα για τή διατήρήςή ςτΈνών 
δΈςμών και τή δΈςμΈυςή για τήν ςτΈνή παρακόλόυθήςή τών 
ΈξΈλιξΈών και τών ΈπιτΈυγματών τόυς.

Hearing

30 November 2011 
13:00 - 14:00 • room PHS 01C051  
European Parliament • Brussels 

COLOMBIANS FOR PEACE
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former Senator of Colombia & Human Rights defender
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ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ή Gue/nGl διόργανώςΈ διαςκΈψή για τήν καταςταςή 
τών ανθρώπινών δικαιώματών ςτή ςρι λανκα, μΈ τήν 
όπόια ζήτόυςΈ τή διΈξαγώγή μιας πραγματικα ανΈξαρτήτής 
και αμΈρόλήπτής διΈρΈυνήςής τών παραβιαςΈών τών 
ανθρώπινών δικαιώματών πόυ διαπραχθήκαν ςτή διαρκΈια 
τόυ πρόςφατόυ πόλΈμόυ ςτή ςρι λανκα. 

«δεν υπΑρχει προοπτικΗ εδρΑιώσΗσ μονιμΗσ ειρΗνΗσ με 
βΑσΗ το κΑθεστώσ το οποιο βρισκετΑι επι του πΑροντοσ 
στΗν εξουσιΑ στΗ σρι λΑνκΑ. κΑθε πρΑγμΑτικΗ ερευνΑ 
πρεπει νΑ περιλΑμβΑνει ολΑ τΑ τμΗμΑτΑ τΗσ κοινώνιΑσ, 
συμπεριλΑμβΑνομενών τών συνδικΑλιστικών ενώσεών 
κΑι μεσώ επιτροπών δΗμοκρΑτικΑ εκλεγμενών Απο τον 
ενδιΑφερομενο λΑο κΑι πρεπει νΑ λΑμβΑνει υποψΗ ενΑ ευροσ 
δεκΑετιών συστΗμΑτικΗσ κΑτΑστολΗσ τών ομιλουντών 
τΗ γλώσσΑ taMil κΑι επιθεσεών κΑτΑ τών Ανθρώπινών, 
οικονομικών κΑι κοινώνικών δικΑιώμΑτών τουσ.»
PauL murPhy

ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ 
ή όμαδα διόργανώνΈι μια Έτήςια διαςκΈψή για τήν ΈΈ, τήν 
τόυρκια και τόυς κόυρδόυς και πρόςφΈρΈι τή διαρκή τής 
υπόςτήριξή πρός τις Έυρώ-κόυρδικΈς όμαδΈς και ΈνώςΈις 
τόςό Έντός όςό και Έκτός τόυ κόινόβόυλιόυ.

• ή όμαδα καταδικαςΈ τήν απόφαςή τόυ ςυνταγματικόυ 
δικαςτήριόυ τής τόυρκιας τόν δΈκΈμβριό τόυ 2009 να 

απαγόρΈυςΈι τό κόμμα για μια δήμόκρατική κόινώνια 
- DTP – και τήν Έπιβόλή πΈνταΈτόυς απαγόρΈυςής τής 
πόλιτικής δραςτήριότήτας ςΈ 37 ήγΈτικα μΈλή τόυ DTP, 
καθώς και ςτή leyla zana, πόλιτική ακτιβιςτρια κόυρδικής 
καταγώγής και νικήτρια τόυ βραβΈιόυ saKharoV τό 2004. 
ςτόν πρόΈδρό τόυ DTP, ahmeT TurK, και τήν αντιπρόΈδρό, 
ayse TurGuT, αφαιρΈθήκΈ ή κόινόβόυλΈυτική τόυς ιδιότήτα.

«Η ΑποφΑσΗ ΑυτΗ φερνει τΗ χώρΑ σε μιΑ νεΑ κρισΗ, κΑι 
εινΑι ΑντιθετΗ με τισ προσπΑθειεσ οι οποιεσ Αποσκοπουν 
στΗν επιτευξΗ ειρΗνικΗσ λυσΗσ στο κουρδικο προβλΗμΑ. 
επιβρΑδυνει περΑιτερώ τον εκδΗμοκρΑτισμο στΗν τουρκιΑ 
κΑι βλΑπτει τΗν εντΑξιΑκΗ πορειΑ τΗσ στΗν εε. Η ομΑδΑ 
μΑσ θΑ συνεχισει νΑ ΑγώνιζετΑι κΑτΑ τών πΑρΑβιΑσεών τών 
δικΑιώμΑτών τών κουρδών, εώσ οτου οι κουρδοι πολιτεσ 
τΗσ τουρκιΑσ εξΑσφΑλισουν ολΑ τΑ ΑτομικΑ, πολιτικΑ 
κΑι πολιτισμικΑ δικΑιώμΑτΑ τουσ κΑι μπορεσουν νΑ τΑ 
ΑσκΗσουν.»
ΤΑΚΗΣ χΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

LEYLA ZANA

ή όμαδα απόδόκιμαςΈ Έντόνα τήν καταδική τής leyla 
zana, πρώήν υπόψήφιας για βραβΈιό νόμπΈλ Έιρήνής και 
τιμήθΈιςας μΈ τό βραβΈιό saKharoV – ώς όπιςθόδρόμήςή 
για τόν Έκδήμόκρατιςμό τής τόυρκιας. καταδικαςτήκΈ 
από τό πόινικό δικαςτήριό τόυ DIyarbaKIr τόν απριλιό 
τόυ 2010 ςΈ τρια Έτή φυλακιςής μΈ τήν κατήγόρια τής 

EUROPEAN UNITED LEFT  •  NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP 
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πρόπαγανδας για τρόμόκρατική όργανώςή, ΈπΈιδή 
μιλήςΈ ςτήν κόυρδική γλώςςα ςΈ δυό ΈκδήλώςΈις πόυ 
διόργανώθήκαν από τό δήμόκρατικό λαϊκό κόμμα ςτό 
DIyarbaKIr τό 2008.

«Η ΑποφΑσΗ Η οποιΑ ελΗφθΗ Απο το τουρκικο δικΑστΗριο 
Αποτελει πρΑξΗ κΑτΑστολΗσ κΑι εκφοβισμου του κουρδικου 
λΑου κΑι οι προσπΑθειεσ θΑ πρεπει νΑ Αποσκοπουν στΗν 
επιτευξΗ ειρΗνικΗσ λυσΗσ στο κουρδικο προβλΗμΑ.» 
ΟΜΑΔΑ gue/ngL

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ
• τόν ςΈπτΈμβριό τόυ 2009, ή όμαδα Gue/nGl ΈξΈφραςΈ 
τήν αλλήλΈγγυή τής πρός τήν τόυρκική ςυνδικαλιςτική 
Ένώςή KesK (ςυνόμόςπόνδια δήμόςιών υπαλλήλών) 
πριν από τή δική 22 μΈλών τής και καταδικαςΈ αυτό τό 
τΈλΈυταιό παραδΈιγμα Έκφόβιςμόυ πόυ απόςκόπόυςΈ ςτήν 
καταςτόλή τόυ αγώνα τής ςυνδικαλιςτικής Ένώςής για τα 
δικαιώματα τών ΈργαζόμΈνών και τή δήμόκρατια.  ή όμαδα 
Gue/nGl ΈςτΈιλΈ τόν ΈυρώβόυλΈυτή τακή χατζήγΈώργιόυ 
να παρακόλόυθήςΈι τή δική.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
• ή Gue/nGl υπόςτήριξΈ τήν Ένταξή τής τόυρκιας ςτήν 
ΈΈ, μΈτα από ψήφόφόρια ςχΈτικα μΈ τήν ΈκθΈςή πρόόδόυ 
τής χώρας τόν μαρτιό τόυ 2011, υπόγραμμιςΈ όμώς τήν 
αναγκή τήρήςής όλών τών κριτήριών τής κόπΈγχαγής και 
τών υπόχρΈώςΈών πρός τήν ΈΈ και όλα τα κρατή μΈλή τής.

«σε βΑσικΑ ζΗτΗμΑτΑ, οπώσ τΑ δικΑιώμΑτΑ κΑι οι ελευθεριεσ 
τών εργΑζομενών κΑι τών συνδικΑλιστικών ενώσεών, τΑ 
δικΑιώμΑτΑ τών γυνΑικών κΑι Η προστΑσιΑ τών βΑσικών 
ελευθεριών, Η τουρκιΑ πρεπει νΑ τΗρΗσει το διεθνεσ δικΑιο. 
ΑκομΗ περισσοτερΑ πρεπει νΑ γινουν Απο τΗν πλευρΑ τΗσ 
τουρκιΑσ, οσον ΑφορΑ τΗν επιτευξΗ μιΑσ πρΑγμΑτικΗσ 
πολιτικΗσ λυσΗσ στο κουρδικο προβλΗμΑ, τΗν ΑνΑγνώρισΗ 
τΗσ γενοκτονιΑσ τών Αρμενιών, τΗν ομΑλοποιΗσΗ τών 
σχεσεών με τισ γειτονικεσ χώρεσ κΑι τελοσ τΗν κΑτοχΗ τΗσ 
κυπριΑκΗσ δΗμοκρΑτιΑσ.»
ΤΑΚΗΣ χΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ ΚΑΙ Η AMINATU 
HAIDAR
τόν δΈκΈμβριό τόυ 2009, ό WIlly meyer ταξιδΈψΈ ςτό 
λανζαρότΈ για να ΈπιςκΈφτΈι τήν amInaTu haIDar, τήν 
αγώνιςτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα τών ςαχραόυι, ή 
όπόια ΈξόριςτήκΈ από τό μαρόκό, κρατήθήκΈ ςτήν ιςπανια 
παρα τή θΈλήςή τής και πραγματόπόιήςΈ απΈργια πΈινας για 
17 ήμΈρΈς. ή όμαδα ΈπανΈλαβΈ τήν υπόςτήριξή τής πρός 
τήν κ. haIDar και τόν λαό τών ςαχραόυι ςτή διαρκΈια τής 
ςυνόδόυ τής όλόμΈλΈιας τόυ δΈκΈμβριόυ ςτό ςτραςβόυργό, 
πρόβαινόντας ςΈ διαμαρτυρια Έξώ από τό ήμικυκλιό. τα 

ςχΈδια τόυ ΈυρώβόυλΈυτή τής Gue/nGl WIlly meyer 
να ΈπιςκΈφτΈι τόν νόΈμβριό τόυ 2010 τόν καταυλιςμό 
τών ςαχραόυι ςτα πΈριχώρα τόυ el aaIun, πρόκΈιμΈνόυ 
να ςυγκΈντρώςΈι πλήρόφόριΈς ςχΈτικα μΈ τήν καταςταςή 
τών, πΈριπόυ 20.000, ςαχραόυι, πόυπ μΈτακινήθήκαν 
ΈκΈι ώς ΈνδΈιξή διαμαρτυριας για τήν καταςταςή τόυς ςτις 
ΈπικρατΈιΈς πόυ κατΈχόνται από τό μαρόκό, ανατραπήκαν 
όταν ή μαρόκινή αςτυνόμια ΈπιβιβαςτήκΈ ςτό αΈρόςκαφός 
και τόν ΈμπόδιςΈ να απόβιβαςτΈι. λιγΈς ήμΈρΈς αργότΈρα, 
ή διακόμματική όμαδα τόυ Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ 
για τήν αλλήλΈγγυή πρός τό λαό τής δυτικής ςαχαρας 
απόκήρυξΈ τή βιαιή ΈπιθΈςή ςτόν καταυλιςμό DIGnIDaD 
τών ςαχραόυι ςτό el aaIun από τήν αςτυνόμια και τό 
ςτρατό τόυ μαρόκόυ. ςτα τΈλή τόυ νόΈμβριόυ τόυ 2011, 
τό κόινόβόυλιό ΈνΈκρινΈ Ένα ψήφιςμα τό όπόιό καταδικαζΈ 
τήν καταςταςή ςτή δυτική ςαχαρα και καλόυςΈ τήν ΈΈ 
να αναλαβΈι ΈπΈιγόντώς μΈτρα, πρόκΈιμΈνόυ να θΈςΈι ςΈ 
Έφαρμόγή μήχανιςμόυς όι όπόιόι θα διαςφαλιςόυν τό 
δικαιώμα αυτόδιαθΈςής τών ςαχραόυι.

«Η ευρώπΑϊκΗ ενώσΗ θΑ πρεπει νΑ επΑνεξετΑσει τΗ θεσΗ 
τΗσ κΑι νΑ εγκΑινιΑσει μιΑ ισχυρΗ πολιτικΗ Η οποιΑ θΑ 
εξΑσφΑλιζει τΗν ΑσκΗσΗ του δικΑιώμΑτοσ τΗσ ΑυτοδιΑθεσΗσ 
τών σΑχρΑουι με τΗ διεξΑγώγΗ δΗμοψΗφισμΑτοσ.» 
WiLLy meyer
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Η Ομάδα θεωρεί ότι στη δημοκρατία τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες δεν πρέπει να 
παραβιάζονται ποτέ.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ sWiFt
μια ςυμφώνια μΈταξυ τής ΈΈ και τών ήπα, ή όπόια ΈπιτρΈπΈι τή 
διαβιβαςή τών χρήματόόικόνόμικών ςτόιχΈιών τών πόλιτών τής ΈΈ 
μΈςώ τόυ τραπΈζικόυ ςυςτήματός sWIFT θΈώρήθήκΈ από τήν όμαδα 
Gue/nGl ώς παραβιαςή τών θΈμΈλιώδών δικαιώματών τών λαών κατα 
τήν ψήφιςή τής από τό κόινόβόυλιό, όπόυ απόρριφθήκΈ δυό φόρΈς 
πρότόυ τΈλικα ΈγκριθΈι.

«το τρΑπεζικο συστΗμΑ sWiFt εινΑι ενδεικτικο τών ΑνΑγκΑιών 
κΑκών Απο πλευρΑσ ΑσφΑλειΑσ που επιβΑλλοντΑι  στο ονομΑ τΗσ 
κΑτΑπολεμΗσΗσ τΗσ τρομοκρΑτιΑσ κΑι που πΑρΑβλεπουν τΑ θεμελιώδΗ 
δικΑιώμΑτΑ τών συμπολιτών μΑσ.»
marie-Christine Vergiat

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Pnr)
αντιδρώντας ςτα ςχΈδια τής Έπιτρόπής για μια νΈα ςυμφώνια μΈταξυ ΈΈ και ήπα ςχΈτικα μΈ τήν ανταλλαγή τών δΈδόμΈνών 
πτήςής τών Έπιβατών ςτό πλαιςιό τής καταπόλΈμήςής τής τρόμόκρατιας και τόυ ςόβαρόυ Έγκλήματός, ή Gue/nGl δήλώςΈ 
ότι τό κόινόβόυλιό πρΈπΈι να τήρΈιται πλήρώς ΈνήμΈρό ςχΈτικα μΈ τις ςυνόμιλιΈς για τή νΈα ςυμφώνια και παρότρυνΈ όλα τα 
θΈςμικα όργανα να ςΈβαςτόυν πλήρώς τό δικαιώμα ςτήν πρόςταςια τών πρόςώπικών δΈδόμΈνών τών 500 Έκατόμμυριών πόλιτών 
τής ΈΈ. Έν ςυνΈχΈια, ή όμαδα ΈξΈφραςΈ τή διαμαρτυρια τής κατα τών διαπραγματΈυςΈών μΈταξυ τής Έπιτρόπής και τριτών χώρών, 

ςυμπΈριλαμβανόμΈνών τών ήπα, τόυ καναδα και τής αυςτραλιας, ςχΈτικα μΈ τή ςυλλόγή και διατήρήςή δΈδόμΈνών για όλόυς 
τόυς ΈπιβατΈς πτήςΈών.  μΈτα από μια ακόμή ςυμφώνια ςχΈτικα μΈ τή μΈταφόρα δΈδόμΈνών, ή όπόια δρόμόλόγήθήκΈ μΈταξυ τής 
ΈΈ και τής αυςτραλιας, ή όμαδα ζήτήςΈ τόν ΈλΈγχό τής ςυμφώνιας από τό Έυρώπαϊκό δικαςτήριό ώς πρός τή ςυμμόρφώςή τής μΈ 
τις ςυνθήκΈς. ώςτόςό, τό αιτήμα αυτό ςυναντήςΈ τήν αντιθΈςή τών μΈγαλυτΈρών πόλιτικών όμαδών. 

 «πρεπει νΑ τΗρΗθουν οι Αρχεσ τΗσ ΑνΑγκΑιοτΗτΑσ κΑι τΗσ ΑνΑλογικοτΗτΑσ. οι ΗπΑ δεν Αποτελουν 
μοντελο Ανθρώπινών δικΑιώμΑτών προσ μιμΗσΗ. πολλοι πολιτεσ εχουν ΗδΗ ερθει Αντιμετώποι με 
διοικΗτικεσ επιβΑρυνσεισ κΑι, επιπλεον, λογώ τΗσ υποψιΑσ συμμετοχΗσ σε τρομοκρΑτικεσ ενεργειεσ. οι 
συμπεριφορεσ Αυτεσ ξεπερνουν κΑτΑ πολυ τΑ οριΑ οσον ΑφορΑ τΗν πΑρΑβιΑσΗ τών δικΑιώμΑτών.»
marie-Christine Vergiat

«θεώρουμε οτι Η νομικΗ βΑσΗ τΗσ συμφώνιΑσ με τΗν ΑυστρΑλιΑ δεν εινΑι κΑτΑλλΗλΗ κΑι επιθυμουμε 
σΑφεισ ΑπΑντΗσεισ σχετικΑ με τΗ χρΗσΗ κΑτΑστΑσεών με τΑ ονομΑτΑ τών επιβΑτών στο ΑμερικΑνικο 
προγρΑμμΑ ΑσφΑλών πτΗσεών. προκειτΑι γιΑ το θεμελιώδεσ δικΑιώμΑ τΗσ ελευθερΗσ κυκλοφοριΑσ, οπώσ 
συνιστΑτΑι Απο τον χΑρτΗ τών θεμελιώδών δικΑιώμΑτών τΗσ ευρώπΑϊκΗσ ενώσΗσ.»
CorneLia ernst

Πολιτικές ελευθερίες, θεμελιώδη και ανθρώπινα 
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ΣΑΡΩΤΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ή Gue/nGl ΈξΈφραζΈ διαρκώς τήν αντιθΈςή τής ςτή χρήςή ςαρώτών ςώματός ςτα αΈρόδρόμια ςτή διαρκΈια 
ςυζήτήςΈών Έπι τόυ θΈματός, ΈπΈιδή παραβιαζόυν τήν ιδιώτική ζώή και τα θΈμΈλιώδή δικαιώματα και τις 
ΈλΈυθΈριΈς.  

«οι σΑρώτεσ σώμΑτοσ εισβΑλλουν στΗν ιδιώτικοτΗτΑ κΑι δεν συνΑδουν με το σεβΑσμο τών θεμελιώδών 
δικΑιώμΑτών κΑι ελευθεριών. οι επιπτώσεισ στΗν υγειΑ δεν εινΑι ΑκομΗ σΑφεισ. εφοσον δεν μπορουν νΑ 
Αποκλειστουν οι κινδυνοι γιΑ τΗν υγειΑ, Η χρΗσΗ σΑρώτών σώμΑτοσ εινΑι ΑνευθυνΗ. οι σΑρώτεσ σώμΑτοσ 
Αποτελουν πρΑγμΑτικουσ κινδυνουσ κΑθώσ ο κινδυνοσ δυσλειτουργιΑσ κΑι κΑτΑ συνεπειΑ ψευδουσ συνΑγερμου 
εινΑι σοβΑροσ.»
saBine WiLs

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ό ιταλός πρώθυπόυργός, sIlVIo berlusConI, δΈχθήκΈ κριτική από τόυς βόυλΈυτΈς τόυ Έκ για τήν παραβιαςή τών αρχών τής 
ΈλΈυθΈριας και τόυ πλόυραλιςμόυ τόυ τυπόυ ςτή χώρα τόυ. ή αυτόκρατόρια τών μμΈ τόυ berlusConI πΈριλαμβανΈι πόλλόυς 
τήλΈόπτικόυς ςταθμόυς, ΈφήμΈριδΈς, Έκδότικόυς όικόυς, διαφήμιςτικΈς ΈταιρΈιΈς, αςφαλιςτικα και τραπΈζικα δικτυα, Ένώ ΈχΈι Έπιςής 
ΈπήρΈαςΈι τόυς διόριςμόυς ςτόν τόμΈα τών κρατικών μμΈ. 

«ενΑ τετοιο συστΗμΑ λογοκρισιΑσ δεν εινΑι συμβιβΑσιμο με τον ΑνΑγκΑιο δΗμοκρΑτικο ΑντΑγώνισμο που μονο ο πρΑγμΑτικοσ 
πλουρΑλισμοσ του τυπου κΑι τών μμε επιτρεπει.» 
PatriCk Le hyariC

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ή όυγγρική κυβΈρνήςή, ή όπόια ανΈλαβΈ τήν πρόΈδρια τής ΈΈ για τό πρώτό Έξαμήνό τόυ 2011, θΈςπιςΈ νόμόθΈςια ή όπόια ΈθΈτΈ υπό 
αμφιςβήτήςή τήν ΈλΈυθΈρια τόυ τυπόυ ςτήν Έν λόγώ χώρα και ΈδινΈ ςτήν κυβΈρνήςή ανΈυ πρόήγόυμΈνόυ ΈλΈγχό και Έξόυςια ςτόν 
τόμΈα τών μμΈ. ή όμαδα αςκήςΈ κριτική ςτό νόμό αυτό.

«ο νομοσ δεν θΑ κΑλυπτει μονο το περιεχομενο, ΑλλΑ μπορει 
επισΗσ νΑ επιβΑλει προστιμΑ που θΑ ΑπειλουσΑν τΗν υπΑρξΗ 
ορισμενών μμε. οι κΑθΗσυχΑστικεσ δΗλώσεισ τΗσ ουγγρικΗσ 
κυβερνΗσΗσ, οπώσ Η ΑμφιλεγομενΗ ΑνΑφορΑ σε μετΑφρΑστικΑ 
προβλΗμΑτΑ, δεν μπορουν νΑ κρυψουν το γεγονοσ οτι ο νομοσ 
Αυτοσ συνεπΑγετΑι κεντρικο ελεγχο τών κρΑτικών μμε.» 
Lothar Bisky

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• πρόγραμμα τής ςτόκχόλμής
ή όμαδα καταψήφιςΈ τό απόκαλόυμΈνό 
πρόγραμμα τής ςτόκχόλμής τό όπόιό 
απόςκόπΈι ςτήν Έξαςφαλιςής μιας πΈριόχής 
ΈλΈυθΈριας, αςφαλΈιας και δικαιόςυνής 
(2010-2014), ΈπΈιδή απΈτυχΈ κατα πόλυ 
όςόν αφόρα τις δυνατότήτΈς τόυ να 
πρόςφΈρΈι πρόςταςια τών θΈμΈλιώδών 
ανθρώπινών δικαιώματών ςΈ όλόυς τόυς 
πόλιτΈς πόυ ζόυν ςτήν ΈΈ. 

 «το προγρΑμμΑ τΗσ στοκχολμΗσ δεν 
ΑντΑποκρινετΑι στισ προκλΗσεισ του 
σΗμερΑ. Η μεγΑλυτερΗ ΑστοχιΑ του εινΑι 
οτι επιδιώκει νΑ δΗμιουργΗσει μιΑ «ευρώπΗ 
δικΑιοσυνΗσ» που χορΗγει πολιτικΑ κΑι 
ΑνθρώπινΑ δικΑιώμΑτΑ στουσ πολιτεσ τΗσ 
εε, οχι ομώσ σε ολουσ τουσ Ανθρώπουσ που 
ζουν στΗν εε.» 
CorneLia ernst
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«οι πολιτεσ θΑ επρεπε νΑ βρισκοντΑι στο επικεντρο του 
προγρΑμμΑτοσ τΗσ στοκχολμΗσ. Η ευρώπΑϊκΗ ενώσΗ 
εγκρινει κΑι εφΑρμοζει μετρΑ τΑ οποιΑ οδΗγουν σε 
πΑρΑβιΑσεισ τΗσ ιδιώτικΗσ ζώΗσ κΑι τΗσ ΑξιοπρεπειΑσ. εινΑι 
πΑρΑλογο νΑ θεώρουντΑι ολοι οι μετΑνΑστεσ εγκλΗμΑτιεσ κΑι 
δυνΗτικοι τρομοκρΑτεσ.»
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

• πρόγραμμα ΈπανΈγκαταςταςής πρόςφυγών
ςτή διαρκΈια ςυζήτήςής ςχΈτικα μΈ τήν πρόταςή 
δήμιόυργιας Ένός Έυρώπαϊκόυ πρόγραμματός 
ΈπανΈγκαταςταςής, ή Gue/nGl ανΈφΈρΈ ότι για τό Έν 
λόγώ πρόγραμμα θα ΈπιθυμόυςΈ: να λαμβανΈι υπόψή 
τήν αναγκή γρήγόρής και καταλλήλής ανταπόκριςής ςΈ 
πΈριπτώςή Έκτακτής αναγκής, να Έκτιμα τις αναγκΈς τών 
πρόςφυγών όι όπόιόι πρόκΈιται να ΈπανΈγκαταςταθόυν, 
να ςυνΈπαγΈται ΈμπΈιρόγνώμόςυνή και να ΈπιτρΈπΈι τήν 
ανταλλαγή πλήρόφόριών μΈταξυ τών χώρών, να ςΈβΈται 
τήν αναγκή αξιόλόγήςής τής πόιότήτας τής υπόδόχής και 
Ένςώματώςής ςτις χώρΈς υπόδόχής, να παρΈχΈι δόμήμΈνή 
ςυνΈργαςια ςΈ δραςτήριότήτΈς ΈπανΈγκαταςταςής Έντός 
τής ΈΈ, να ςυγκρότήςΈι Ένα γραφΈιό υπόςτήριξής για 
τή διαχΈιριςή όλών τών πλήρόφόριών και τήν παρόχή 
ςυνδρόμής ςτα κρατή μΈλή για τα δικα τόυς πρόγραμματα.

• Έπαναπρόώθήςή
μΈτα από φήμΈς ότι Ένα ιταλικό ςκαφός ΈπρόκΈιτό να 
ςτΈιλΈι πιςώ ςτήν τυνήςια πΈριπόυ χιλιόυς μΈταναςτΈς 
όι όπόιόι Έιχαν φταςΈι ςτή νήςό λαμπΈντόυςα, ή Gue/
nGl ΈξΈφραςΈ τήν Έντόνή αντιθΈςή τής μΈ τις Έν λόγώ 
απανθρώπΈς πρακτικΈς πόυ παραβιαζόυν τα Έυρώπαϊκα 
πρότυπα ςτόν τόμΈα τών ανθρώπινών δικαιώματών. 

«Η επΑνΑπροώθΗσΗ ΑπΑγορευετΑι Απο τΗ συμβΑσΗ 
τΗσ γενευΗσ  του 1951 γιΑ τουσ προσφυγεσ. ισώσ Η 
κυβερνΗσΗ BerlUsCoNi εχει ξεχΑσει οτι το 2005, Η ιτΑλιΑ 
ειχε ΗδΗ ΑποδοκιμΑστει γιΑ πΑρομοιεσ πΑρΑβιΑσεισ 
Ανθρώπινών δικΑιώμΑτών με ενΑ ψΗφισμΑ του ευρώπΑϊκου 
κοινοβουλιου. ελπιζώ οτι Η ιτΑλιΑ δεν θΑ κΑνει το ιδιο 
λΑθοσ ξΑνΑ, γιΑτι, διΑφορετικΑ, μπορει νΑ εινΑι βεβΑιΗ οτι θΑ 
κΑνουμε ο,τι μπορουμε γιΑ τΗν εμποδισουμε.»
CorneLia ernst

mumia aBu-JamaL 
ή όμαδα ΈχΈι ςτήριξΈι τήν υπόθΈςή τόυ mumIa abu-jamal, 
πρώήν δήμόςιόγραφόυ και ακτιβιςτή για τα δικαιώματα τών 
μαυρών, ό όπόιός καταδικαςτήκΈ ςΈ θανατό ςτις ήπα 
τό 1982 για φόνό και Έιναι Ένας από τόυς πιό γνώςτόυς 
αμΈρικανόυς πόυ τόυς ΈχΈι ΈπιβλήθΈι ή θανατική πόινή. 
ή όμαδα πρόςκαλΈςΈ τόν δικήγόρό τόυ abu-jamal, roberT 
bryan, ςτό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό, πρόκΈιμΈνόυ να 
ςυζήτήςόυν για δραςτήριότήτΈς Έυαιςθήτόπόιήςής και 
κατα τής θανατικής πόινής και υπΈβαλαν μια γραπτή 
δήλώςή ςτήν αμΈρικανική πρΈςβΈια ςτις βρυξΈλλΈς, 
υπόγΈγραμμΈνή από 171 βόυλΈυτΈς τόυ Έυρώπαϊκόυ 
κόινόβόυλιόυ, ςτήν όπόια ζήτόυςαν μια δικαιή δική. τόν 
δΈκΈμβριό τόυ 2011, ή όμαδα ΈπικρότήςΈ τό γΈγόνός ότι ή 
θανατική πόινή μΈτατραπήκΈ ςΈ ιςόβια καθΈιρξή. 

«επικροτουμε τΗ σπουδΑιΑ 
ειδΗσΗ, ομώσ ο ΑγώνΑσ δεν 
εχει τελειώσει. Η ΑποφΑσΗ του 
εισΑγγελεΑ νΑ μειώσει τΗν ποινΗ 
δεν ΑπΑντΑ το ερώτΗμΑ κΑτΑ 
ποσον ο MUMia κΑτΑδικΑζετΑι, 
πΑροτι εινΑι Αθώοσ. εΑν εινΑι 
Αθώοσ, Η ισοβιΑ κΑθειρξΗ εινΑι 
επισΗσ τελειώσ ΑπΑρΑδεκτΗ. γιΑ 
τον λογο Αυτο, ζΗτώ Απο ολουσ 
νΑ συνεχισουν νΑ ΑγώνιζοντΑι, 
προκειμενου νΑ εξΑσφΑλισουν 
στον MUMia μιΑ νεΑ κΑι δικΑιΑ δικΗ.» 
søren søndergaard

ΡΟΜΑ
ή Gue/nGl ΈμΈινΈ ςταθΈρή ςτήν υπόςτήριξή τής για 
τόυς ρόμα, τή μΈγαλυτΈρή Έθνότική μΈιόνότήτα τής ΈΈ, 
και αναπόςπαςτό μΈρός τής πόλιτιςμικής κλήρόνόμιας 
τής κΈντρικής Έυρώπής. ώςτόςό, αυτή ή Έθνότική όμαδα 
υφιςταται όλό και πΈριςςότΈρό καθΈ Έιδόυς διακριςή και 
πρόκαταλήψΈις. ή όμαδα ΈχΈι ζήτήςΈι ΈπανΈιλήμμΈνώς τήν 
Έφαρμόγή μιας όλόκλήρώμΈνής Έυρώπαϊκής ςτρατήγικής 
για τόυς ρόμα, ιδιώς μΈτα τό κυμα απΈλαςΈών ρόμα 
από τή γαλλια, τό βΈλγιό, τήν αυςτρια, τή γΈρμανια και 
τή ςόυήδια. όταν ή Έπιτρόπή τΈλικα ανακόινώςΈ τήν 
πόλυαναμΈνόμΈνή πόλιτική τής για τόν ςυντόνιςμό τών 
Έθνικών ςτρατήγικών  Ένςώματώςής τών ρόμα, ή 
Gue/nGl ΈπικρότήςΈ τό πλαιςιό, ΈπΈκρινΈ όμώς 
ςυγκΈκριμΈνΈς παραμΈτρόυς. 

 «λυπουμΑστε βΑθιΑ που Η στρΑτΗγικΗ ΑυτΗ δεν εκτεινετΑι 
περΑ Απο τΗν εκπΑιδευσΗ, τΗν ΑπΑσχολΗσΗ, τΗν υγειΑ κΑι τΗ 
στεγΑσΗ κΑι δεν περιεχει ειδικουσ στοχουσ γιΑ τΑ κρΑτΗ μελΗ.  
οσο δεν κΑτΑπολεμουμε τΗ διΑδεδομενΗ εχθροτΗτΑ κΑτΑ 
τών ρομΑ κΑι οσο δεν ΑλλΑζει Η κΑτΑστΑσΗ τών ρομΑ κΑι 
εΑν, επιπλεον, τΑ κρΑτΗ μελΗ δεν θεσουν σε εφΑρμογΗ τΗ 
στρΑτΗγικΗ, ολοκλΗρο το σχεδιο πΑρΑμενει μΑτΑιο, επειδΗ 
δεν προβλεποντΑι κυρώσεισ.»
CorneLia ernst
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ 
ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
ςτή διαρκΈια ςυζήτήςής ςτήν όλόμΈλΈια Έπι τόυ θΈματός, ή 
Gue/nGl δήλώςΈ ότι θΈώρΈι ότι ζΈυγαρια τα όπόια Έχόυν 
δήλώθΈι ή παντρΈυτΈι Έπιςήμα ςΈ κρατός μΈλός τής ΈΈ δΈν 
θα πρΈπΈι να υφιςτανται διακριςΈις ςΈ αλλή χώρα τής ΈΈ. 

 «Η ΑσκΗσΗ του κοινοτικου δικΑιώμΑτοσ ελευθεριΑσ 
μετΑκινΗσΗσ τών εργΑζομενών σε ορισμενεσ χώρεσ 
τΗσ εε θΑ σΗμΑινε οτι τΑ ομοφυλΑ ζευγΑριΑ θΑ εχΑνΑν 
ορισμενΑ θεμελιώδΗ δικΑιώμΑτΑ, γιΑ πΑρΑδειγμΑ, στον 
τομεΑ τΗσ κοινώνικΗσ ΑσφΑλισΗσ κΑι τών συντΑξεών. 
ενώ τΑ πΑντρεμενΑ ετεροφυλΑ ζευγΑριΑ μπορουν ΑπλΑ 
νΑ διΑτΗρΗσουν το κΑθεστώσ τουσ, τΑ ομοφυλΑ ζευγΑριΑ 
δεν μπορουν. συνεπώσ, το δικΑιώμΑ τΗσ ελευθεριΑσ 
μετΑκινΗσΗσ περιοριζετΑι. Η GUe/NGl δεν τΑσσετΑι υπερ 
τΗσ πΑρουσιΑσΗσ προτΑσεών Απο τΗν επιτροπΗ γιΑ τΗν 

ενΑρμονισΗ του οικογενειΑκου 
δικΑιου στο πεδιο Αυτο. ο τομεΑσ 
Αυτοσ πΑρΑμενει στΗ δικΑιοδοσιΑ 
τών κρΑτών μελών. ζΗτΗσΑμε 
Απο τΗν επιτροπΗ νΑ πΑρουσιΑσει 
προτΑσεισ που νΑ διΑσφΑλιζουν οτι 
τΑ δικΑιώμΑτΑ που ΑπολΑμβΑνουν 
οι ΑπΑσχολουμενοι κΑι οι 
ΑυτοΑπΑσχολουμενοι εργΑζομενοι 
σε συνΑρτΗσΗ με τΗν ελευθεριΑ 
μετΑκινΗσΗσ εινΑι ιδιΑ γιΑ ολουσ.»
dennis de Jong

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
μια ΈκθΈςή ςχΈτικα μΈ τήν Έμπόρια ανθρώπών, ή όπόια θα 
ΈιχΈ τΈραςτια ςήμαςια για τα ΈκατόνταδΈς χιλιαδΈς θυματα 
Έμπόριας, ΈπικρότήθήκΈ από τήν όμαδα, ή όπόια παρότρυνΈ 
τα κρατή μΈλή να υπόςτήριξόυν τις πρόταςΈις τής.

«Η GUe/NGl επικροτει το ευρυ φΑσμΑ του σχεδιου, 
πΑρΑδειγμΑτοσ χΑρΗ, το γεγονοσ οτι θΑ τιμώρΗσει τΗν 
εξΑνΑγκΑστικΗ πορνειΑ, τΗ δουλειΑ, τΗν κΑτΑνΑγκΑστικΗ 
εργΑσιΑ κΑι τΗν ΑφΑιρεσΗ οργΑνών. ζΗτουμε Η νομοθεσιΑ 
νΑ μΗν εστιΑστει στΗν ποινικοποιΗσΗ τών θυμΑτών. το 
επΑνΑλΑμβΑνομενο μοτιβο του φυλου που διΑτρεχει τΗν 
εκθεσΗ ΑυτΗ επικροτειτΑι, οπώσ κΑι Η ρΗτΗ ΑνΑφορΑ τΗσ 
στΗν ιδιΑιτερΗ κΑτΑστΑσΗ τών γυνΑικών με ΑνΑπΗριεσ, τών 
Αρρώστών γυνΑικών κΑι τών εγκυών κΑι τών πΑιδιών – τΑ 
κρΑτΗ μελΗ θΑ πρεπει νΑ το λΑβουν Αυτο σοβΑρΑ υποψΗ 
τουσ.»
CorneLia ernst

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ή Gue/nGl ΈπικρότήςΈ τήν ψήφόφόρια τόυ κόινόβόυλιόυ 
Έπι τής πρώτόβόυλιας πόλιτών τής ΈΈ, Ένός κανόνιςμόυ 
τής ΈΈ μΈ τόν όπόιό Ένα Έκατόμμυριό πόλιτΈς μπόρόυν 
να ζήτήςόυν από τήν Έπιτρόπή τήν καταρτιςή νΈόυ νόμόυ 
τής ΈΈ. όριςμΈνόι βόυλΈυτΈς τής όμαδας ΈπΈςήμαναν 
ΈλλΈιψΈις, ιδιώς ότι δΈν πΈριΈλαμβανΈ τή ςυμμΈτόχή όλών 
τών κατόικών τής ΈΈ και όχι απλώς πόλιτών τής ΈΈ. ή 
όμαδα υπόςχΈθήκΈ να αςκήςΈι πιΈςή για πΈριςςότΈρΈς 
βΈλτιώςΈις, όταν ή πρώτόβόυλια θα υπόβαλλόταν ςΈ 
αναθΈώρήςή τρια Έτή μΈτα. 

«εχουμε δυο επιλογεσ. μπορουμε νΑ δΗμιουργΗσουμε μιΑ 
πρώτοβουλιΑ Η οποιΑ πΑρεχει δικΑιώμΑτΑ κΑι περιλΑμβΑνει 
συμμετοχΗ τών πολιτών, ιδιώσ τών νεών, Η μπορουμε 
νΑ δΗμιουργΗσουμε ενΑν ΑπροσπελΑστο γρΑφειοκρΑτικο 
εφιΑλτΗ με μιΑ ολοκλΗρΗ σειρΑ περιορισμών κΑι εμποδιών.»
BairBre de Brún

ΣΕΝΓΚΕΝ
τό κόινόβόυλιό ςυζήτήςΈ Ένα ςχΈδιό τής Έπιτρόπής να 
ΈπιτραπΈι ςτα κρατή μΈλή να ΈπανΈιςαγαγόυν πρόςώρινα 
ςυνόριακόυς ΈλΈγχόυς ςτό χώρό ςΈνγκΈν, μΈτα από τή 
ςυρρόή βόρΈιόαφρικανών πρόςφυγών πόυ ακόλόυθήςαν 
μΈτα τήν αραβικής ανόιξής. ή Gue/nGl ταχθήκΈ 
ςθΈναρα κατα τόυ ςχΈδιόυ αυτόυ, δήλώνόντας ότι ή ΈΈ δΈν 
μπόρΈι και δΈν πρΈπΈι να παραμΈριςΈι τή ςυνθήκή ςΈνγκΈν.

«θεώρώ οτι εινΑι «σουρεΑλιστικο» νΑ ΑμφισβΗτειτΑι Η 
ελευθερΗ κυκλοφοριΑ Ανθρώπών στΗν ευρώπΗ κΑι τΑ 
εθνικΑ συνορΑ νΑ πρεπει νΑ επΑνΑκΑθορισθουν, ώστε νΑ 
ΑντΑποκρινοντΑι στΗ «ροΗ» μετΑνΑστών που ερχετΑι τΗν 
ευρώπΗ μετΑ τΗν επΑνΑστΑσΗ στΗν τυνΗσιΑ. ο sarkozy κΑι 
ο BerlUsCoNi προσβλεπουν στΑ εκλογικΑ τουσ συμφεροντΑ, 
χειρΑγώγώντΑσ τουσ φοβουσ τών λΑών κΑι κΑνοντΑσ τουσ νΑ 
νιώθουν οτι δεχοντΑι εισβολΗ. δεν θΑ πρεπει νΑ στειλουμε 
ενΑ διΑφορετικο μΗνυμΑ στισ ΑνΑδυομενεσ δΗμοκρΑτιεσ 
στΗν ΑλλΗ πλευρΑ τΗσ μεσογειου;»
marie-Christine Vergiat
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Όπως και στην προηγούμενη θητεία, η ομάδα 
επανέλαβε την υποστήριξή της για τον συνεχή 
αγώνα των γυναικών για ισότητα, ελευθερία και 
κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη και σε όλο 
τον κόσμο. 

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
• Ένας από τόυς πιό ςήμαντικόυς αγώνΈς τόυ πρώτόυ 
μιςόυ τής θήτΈιας αφόρόυςΈ τό ζήτήμα όλών τών 
μόρφών βιας κατα τών γυναικών. ή όμαδα ΈχΈι ζήτήςΈι 
ΈπανΈιλήμμΈνα τήν καθιΈρώςή Ένός Έυρώπαϊκόυ Έτόυς 
για τήν καταπόλΈμήςή τής βιας κατα τών γυναικών και για 
να πρόςΈγγιςΈι ή ΈΈ τό ζήτήμα από τήν όπτική γώνια τής 
ιςότήτας, από τήν απόψή ότι απόςτΈρΈι ςΈ γυναικΈς και 
κόριτςια τα ανθρώπινα δικαιώματα τόυς. 

«Η βιΑ Αποστερει σε γυνΑικεσ κΑι κοριτσιΑ τΑ ΑνθρώπινΑ 
δικΑιώμΑτΑ τουσ, επΗρεΑζοντΑσ τισ κΑθΗμερινεσ ζώεσ 
τουσ. πρεπει νΑ σπΑσουμε τΗ σιώπΗ κΑι νΑ συνεργΑστουμε 
στο πλΑισιο τών πολιτικών συστΗμΑτών κΑι εξώ Απο ΑυτΑ, 
προκειμενου νΑ εξΑλειψουμε τΗν εν λογώ μορφΗ βιΑσ.»
eVa-Britt sVensson

• όι βόυλΈυτΈς τής Gue/nGl πόυ Έιναι μΈλή τής 
Έπιτρόπής δικαιώματών τών γυναικών παρότρυναν τή 
θΈςπιςή αυςτήρότΈρής νόμόθΈςιας κατα τών δραςτών 
αυτών τών Έγκλήματών. 

«Η ευρώπΑϊκΗ ενώσΗ πρεπει συνεπώσ νΑ ΑνΑλΑβει τισ 
ευθυνεσ τΗσ κΑι νΑ θεσπισει τΗν ΑπΑιτουμενΗ νομοθεσιΑ γιΑ 
νΑ τεθει τερμΑ σε ΑυτΗ τΗ βιΑ.»
eVa-Britt sVensson, iLda Figueiredo, CorneLia ernst, 
kartika Liotard

• τό Έυρώπαϊκό κόινόβόυλιό υπόςτήριξΈ ΈνθΈρμα μια 
ΈκθΈςή τής ΈυρώβόυλΈυτινας τής Gue/nGl και πρόΈδρόυ 
τής Έπιτρόπής δικαιώματών τών γυναικών, eVa-brITT 
sVensson, ςχΈτικα μΈ Ένα ςτρατήγικό πλαιςιό τής ΈΈ για τήν 
καταπόλΈμήςή τής βιας κατα τών γυναικών. τό κΈιμΈνό 
διακήρυττΈ τήν ακλόνήτή δΈςμΈυςή για τήν καταπόλΈμήςή 
τής βιας κατα τών γυναικών, τήν αναγκή για πραγματικα 
μΈτρα καταπόλΈμήςής τής βιας και τή θΈςπιςή μιας 
Έυρώπαϊκής όδήγιας Έναντια ςτή βια κατα τών γυναικών, ή 
όπόια θα καθιςτόυςΈ τήν ΈΈ αςφαλΈςτΈρή για όλόυς τόυς 
πόλιτΈς.

«πρεπει νΑ δώσουμε τελοσ 
στΗ βιΑ με βΑσΗ το φυλο. ο 
βιΑσμοσ κΑι Αλλεσ μορφεσ 
σεξουΑλικΗσ βιΑσ κΑτΑ τών 
γυνΑικών θΑ πρεπει νΑ 
ΑνΑγνώριζοντΑι ώσ εγκλΗμΑ 
σε ολοκλΗρΗ τΗν εε κΑι 
οι δρΑστεσ νΑ διώκοντΑι 
ΑυτομΑτώσ. μιΑ ευρώπΑϊκΗ 
οδΗγιΑ γιΑ τΗν κΑτΑπολεμΗσΗ 
τΗσ βιΑσ κΑτΑ τών γυνΑικών 
θΑ κΑθιστουσε τΗν εε πολυ πιο ΑσφΑλΗ γιΑ ολουσ τουσ 
πολιτεσ.»
eVa-Britt sVensson

Ισότητα των φύλων

Ending violence against women 
The EU must take action now!

PUBLIC SEMINAR 
European Parliament 

Brussels

23 November 09.00 - 12.30 
Seminar language: English

EUROPEAN UNITED LEFT  •  NORDIC GREEN LEFT
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP 

The European parliament has repeatedly taken a strong stand against violence against 
women. In its report adopted on April 5 2011 (Svensson (2011)0127), an almost 
unanimous European Parliament put forward precise demands for EU action, including: 

•	 An	overarching	strategy	to	end	all	forms	of	violence	against	women	
•	 An	EU	directive	against	violence	against	women,	including	specific			
 measures related to prevention, prosecution and protection, and 
 service provision. 
•	 Increased	funding	for	actions	against	violence	against	women
•	 A	European	Year	on	zero	tolerance	against	violence	against	women
•	 Increased	support	and	funding	for	women’s	shelters	and	groups	
 working to end violence against women

What we need is a coherent strategy taking on all aspects of violence against women, 
addressing the health- and social aspects, prevention and protection - focusing on the 
needs and realities of women. 

This seminar will explore the state of play and all participants are invited to bring their experiences - to 
share and to mobilise in view of ensuring that the EU takes the necessary steps to make a real contribu-
tion to ending violence against women in Europe. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩχΕΙΑ
μΈ αφόρμή τήν παγκόςμια ήμΈρα τής γυναικας τόυ 
2010, ή Gue/nGl καλΈςΈ τήν ΈΈ να λαβΈι μΈτρα για 
τήν αντιμΈτώπιςή τής φτώχΈιας και τής Έπιςφαλόυς 
καταςταςής τών γυναικών.  τόνιςΈ ότι ή πρότΈινόμΈνή 
ςτρατήγική ΈΈ 2020 δΈν ανταπόκρινΈται ςτις πρόκλήςΈις 
πόυ αντιμΈτώπιζόυμΈ. χρΈιαζόμαςτΈ μια νΈα Έυρώπαϊκή 
ςτρατήγική για τήν κόινώνική αναπτυξή και τήν πρόόδό, για 
τή βΈλτιώςή τών Έργαςιακών ςυνθήκών τών γυναικών, για τή 
διαςφαλιςή αυξήμΈνών ΈπΈνδυςΈών ςτόν τόμΈα τής υγΈιας 
και τής ΈκπαιδΈυςής, και τήν αναδιαμόρφώςή τών πόλιτικών 
τής ΈΈ για τή φρόντιδα τών παιδιών και αλλών ΈξαρτήμΈνών 
ατόμών.

ΟΔΙΚΟΣ χΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ
ή ΈκθΈςή τής IlDa FIGueIreDo ή όπόια ζήτόυςΈ ςήμαντικΈς 
αλλαγΈς πόλιτικής και αυξήμΈνα μΈτρα όςόν αφόρα 
τήν ιςότήτα τών φυλών, καθώς και ΈνιςχυμΈνή θΈςμική 
ςυνΈργαςια ςΈ ΈπιπΈδό ΈΈ, υπόςτήριχθήκΈ ΈυρΈώς από τό 
κόινόβόυλιό, τό όπόιό ζήτήςΈ από τό ςυμβόυλιό και τήν 
Έπιτρόπή να βΈλτιώςόυν τή ςτρατήγική τής Ένςώματώςής 
τής διαςταςής τόυ φυλόυ. ή ΈκθΈςή απόκαλυψΈ ΈλλΈιψΈις 
ςτήν τρΈχόυςα πόλιτική και παρΈθΈςΈ ςαφΈις πρόταςΈις 
για τή διαμόρφώςή τών μΈλλόντικών δραςΈών ςτήν ΈΈ, 
ςυμπΈριλαμβανόμΈνών μΈτρών για τήν καταπόλΈμήςή 
τής βιας κατα τών γυναικών, τήν πρόώθήςή τής ιςόρρόπιας 
τών φυλών ςΈ θΈςΈις λήψής απόφαςΈών και τήν καλυτΈρή 
θΈςμική ςυνΈργαςια ςτήν ΈΈ.

«ο ρολοσ τών πολιτικών τΗσ εε εινΑι Η 
ΑντιμετώπισΗ κρισιμών ζΗτΗμΑτών γιΑ τισ γυνΑικεσ, 
συμπεριλΑμβΑνομενών τΗσ κΑτΑπολεμΗσΗσ τΗσ φτώχειΑσ 
τών γυνΑικών, τΗν εξΑλειψΗ τΗσ βιΑσ κΑτΑ τών γυνΑικών, 
τΗσ επιτευξΗσ δικΑιοτερΗσ κΑτΑνομΗσ του πλουτου κΑι τών 
εισοδΗμΑτών, κΑι τΗσ δΗμιουργιΑσ κΑλυτερών εργΑσιΑκών 
συνθΗκών.»
iLda Figueiredo

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ή όμαδα ΈπικρότήςΈ τήν ψήφιςή από τό κόινόβόυλιό μιας 
ΈκθΈςής, ή όπόια όταν θα υλόπόιόυταν, θα ΈπΈκτΈινΈ τήν 
αδΈια μήτρότήτας ςτις 20 ΈβδόμαδΈς μΈ πλήρΈις απόδόχΈς 
και χόρήγήςή αδΈιας πατρότήτας δυό Έβδόμαδών. ώςτόςό, 
Ένα Έτός μΈτα, όι βόυλΈυτΈς τόυ Έκ τής Gue/nGl 
καταδικαςαν Έντόνα τό ςυμβόυλιό τών υπόυργών τής ΈΈ 
για τόν απόκλΈιςμό τής όδήγιας. 

 «το γεγονοσ Αυτο δειχνει ελλειψΗ σεβΑσμου τών 
ψΗφισθεντών στο κοινοβουλιο κΑι κυριώσ Αποτελει 
οπισθοδρομΗσΗ κΑι ελλειψΗ σεβΑσμου τών δικΑιώμΑτών 
τών γυνΑικών. τον οκτώβριο του 2010, το ευρώπΑϊκο 
κοινοβουλιο ψΗφισε υπερ τΗσ χορΗγΗσΗσ σε ολεσ τισ 
εργΑζομενεσ τουλΑχιστον 20 εβδομΑδεσ ΑδειΑ μΗτροτΗτΑσ, 
χώρισ μειώσΗ τών ΑπολΑβών τουσ. τώρΑ, το συμβουλιο 
Απορριπτει τΗ θεσΗ μΑσ κΑι τισ νεεσ διΑτΑξεισ τισ οποιεσ 
ζΗτΗσε το ευρώπΑϊκο κοινοβουλιο. Αυτο εινΑι τελειώσ 
ΑπΑρΑδεκτο».
iLda Figueiredo

ΦΥΛΟ ΚΑΙ χΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ή όμαδα θΈώρήςΈ ότι πόλλΈς από τις ΈκθΈςΈις 
πόυ ςυζήτήθήκαν από τό κόινόβόυλιό ςχΈτικα 
μΈ τόν αντικτυπό τής χρήματόπιςτώτικής κριςής 
δΈν καταπιανόνται Έπαρκώς μΈ τόν αντικτυπό τών 
πρόβλήματών πόυ δήμιόυργήςΈ ή κριςή ςτις γυναικΈς.

«εΑν σΗμερΑ, στΗν ελλΑδΑ, Η ΗλικιΑ συντΑξιοδοτΗσΗσ εχει 
ΑυξΗθει Απο 5 εώσ 17 ετΗ γιΑ τισ γυνΑικεσ, Αυτο οφειλετΑι 
τοσο στο κΑπιτΑλιστικο συστΗμΑ οσο κΑι στΗ στρΑτΗγικΗ 
2020, Η οποιΑ ομώσ δεν 
τιθετΑι υπο ΑμφισβΗτΗσΗ. 
δεν μπορώ νΑ κΑτΑλΑβώ 
πώσ γινετΑι Η επιτροποσ 
νΑ μιλΑ γιΑ διΑφορΑ μετρΑ 
ισοτΗτΑσ γιΑ τισ γυνΑικεσ, 
οτΑν δεν ΑμφισβΗτει ΑυτΗ 
τΗ στρΑτΗγικΗ. γιΑ τον λογο 
Αυτο, θεώρουμε οτι Η λυσΗ 
στο προβλΗμΑ μπορει νΑ 
βρεθει μονο μεσώ του ΑγώνΑ 
τών γυνΑικών, μεσώ του 
ΑγώνΑ ολών τών εργΑζομενών 
κΑτΑ τών συνεπειών τΗσ κρισΗσ.» 
χΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ

Hearing

THE ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS 
The consequences on women’s lives 
and the responses needed

Wednesday 24 February 2010 
9.00-12.30 • Room A1G2 • European Parliament • Brussels

What are impacts on women of the crisis?
The Left’s political answers

Celebrating 100 years of Inte rnat ional Women’s Day 

Hosted by 
Lothar Bisky  President of GUE/NGL
Eva-Britt Svensson  Chair of the Committee on Women’s Rights and 
Gender Equality • GUE/NGL • Vänsterpartiet • Sweden
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Έκατό Έτή μΈτα τήν 1ή παγκόςμια ήμΈρα τής γυναικας 
τό 1911, ή όμαδα τής Έυρώπαϊκής Ένώτικής αριςτΈρας/
αριςτΈρα τών πραςινών τών βόρΈιών χώρών ςτό Έυρώπαϊκό 
κόινόβόυλιό ΈπανΈλαβΈ ρήτα τήν υπόςτήριξή τής ςτόν 
ςυνΈχή αγώνα τών γυναικών για ΈλΈυθΈρια και κόινώνική 
δικαιόςυνή ςτήν Έυρώπή και ςΈ όλό τόν κόςμό. ςτή 
διαρκΈια τών γΈγόνότών τής αραβικής ανόιξής, ή όμαδα 
ΈξΈφραςΈ:  
«τΗν ειλικρινΗ τΗσ ΑλλΗλεγγυΗ, ειδικοτερΑ προσ τισ γυνΑικεσ 
του ΑρΑβικου κοσμου, οι οποιεσ ΑγώνιζοντΑι κΑι προσπΑθουν 
νΑ εισΑκουστουν γιΑ τΗν ΑνΑτροπΗ σκλΗρών δικτΑτοριών που 
κυβερνουν Αυτεσ τισ χώρεσ με ΑυστΗρΗ πειθΑρχιΑ γιΑ σχεδον 
μισο ΑιώνΑ.» 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ gue/ngL

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ό νΈός ΈυρώβόυλΈυτής τής Gue/nGl, mIKael GusTaFs-
son, τόυ ςόυήδικόυ αριςτΈρόυ κόμματός, ΈκλΈχθήκΈ 
πρόΈδρός τής Έπιτρόπής δικαιώματών τών γυναικών 
και ιςότήτας τών φυλών τόυ Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ 
τόν όκτώβριό τόυ 2011, και Έιναι ό πρώτός ανδρας πόυ 
ανΈλαβΈ πότΈ αυτή τή θΈςή. ΈγινΈ βόυλΈυτής τόυ Έκ τόν 
ςΈπτΈμβριό, όταν αντικατΈςτήςΈ τήν eVa-brITT sVensson, 
ή όπόια παραιτήθήκΈ για λόγόυς υγΈιας. ή ΈυρώβόυλΈυτινα 
sVensson ΈιχΈ υπήρΈτήςΈι ώς πρόΈδρός αυτής Έπιτρόπής για 
δυό Έτή.

Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τους εταίρους της 
στο Νότο για να αλλάξει τους κανόνες των διεθνών 
σχέσεων, ούτως ώστε η παγκοσμιοποίηση να είναι 
πιο δίκαιη, πιο ειρηνική και να σέβεται περισσότερο 
τις μελλοντικές γενιές. Στον αγώνα αυτόν για τον 
πολιτισμό συνεισφέρει η ομάδα μας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟχΟΙ ΤΗΣ χΙΛΙΕΤΙΑΣ
ή γαλλική πρόταςή για τή χρήςή τών Έςόδών από τή 
φόρόλόγια τών διΈθνών χρήματόπιςτώτικών ςυναλλαγών για 
τήν υλόπόιήςή τών αναπτυξιακών ςτόχών, κατι τό όπόιό 
ή Gue/nGl ΈιχΈ ζήτήςΈι ΈπανΈιλήμμΈνώς, ΈπικρότήθήκΈ 
από τήν όμαδα.

«οι ΑνΑπτυξιΑκοι στοχοι τΗσ χιλιετιΑσ θεώρουντΑι ώσ 
ελΑχιστοι στοχοι γιΑ τΗν ΑντιμετώπισΗ τών πιο κΑτΑφώρών 
προβλΗμΑτών στισ ΑνΑπτυσσομενεσ χώρεσ. ειδικοτερΑ, 
Η κΑτΑπολεμΗσΗ τΗσ πεινΑσ, του υποσιτισμου κΑι τΗσ 
ΑκρΑιΑσ φτώχειΑσ πρΑγμΑτοποιειτΑι ΑπροθυμΑ. ο Αριθμοσ 
τών Ανθρώπών που πεινουν εχει ΑυξΗθει τΑ τελευτΑιΑ ετΗ 
ξεπερνώντΑσ το ενΑ δισεκΑτομμυριο. ώσ στοχοσ, ώστοσο, 
ΑποφΑσιστΗκε νΑ μειώθει ο Αριθμοσ κΑτΑ το Ημισυ εώσ το 
2015.»
gaBi Zimmer

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
μια ΈκθΈςή τής GabI zImmer ςχΈτικα μΈ Ένα ςτρατήγικό 
πλαιςιό τής ΈΈ για τήν παρόχή βόήθΈιας ςτις 
αναπτυςςόμΈνΈς χώρΈς πρός αντιμΈτώπιςή τής πρόκλήςής 
τής Έπιςιτιςτικής αςφαλΈιας ΈγκριθήκΈ από μΈγαλή 
πλΈιόψήφια τόυ κόινόβόυλιόυ, δΈςμΈυόντας Έπιςήμα τήν 
ΈΈ για τή βιώςιμή υλόπόιήςή τόυ ανθρώπινόυ δικαιώματός 
ςτή διατρόφή.

«σΗμερΑ, το ευρώπΑϊκο κοινοβουλιο εστειλε ενΑ ΗχΗρο 
μΗνυμΑ γιΑ τΗν κΑτΑπολεμΗσΗ τΗσ πΑγκοσμιΑσ πεινΑσ – 
κΑιροσ ΗτΑν, δεδομενου του κΑτΑστροφικου λοιμου στο 
κερΑσ τΗσ ΑφρικΗσ. τώρΑ εγκειτΑι στΗν επιτροπΗ κΑι το 
συμβουλιο νΑ εντΑξουν τΗν κΑτΑπολεμΗσΗ τΗσ πεινΑσ κΑι 
του υποσιτισμου στΗν κορυφΗ τΗσ ΗμερΗσιΑσ διΑτΑξΗσ τουσ. 
χρειΑζομΑστε επειγοντώσ ΑποτελεσμΑτικουσ μΗχΑνισμουσ 
κΑτΑ τΗσ κερδοσκοπιΑσ στΑ τροφιμΑ κΑι στισ γεώργικεσ 
πρώτεσ υλεσ κΑι κΑτΑ τΗσ ΑρπΑγΗσ τερΑστιών εκτΑσεών Απο 
μεγΑλεσ επιχειρΗσεισ στισ ΑνΑπτυσσομενεσ χώρεσ.»
gaBi Zimmer

Ανάπτυξη
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟχΗΣ
ή ΈΈ Έιναι μια από τις πλόυςιότΈρΈς πΈριφΈρΈιΈς τόυ 
πλανήτή, υπαρχόυν όμώς τΈραςτιΈς διαφόρΈς τόςό μΈταξυ 
τών χώρών τής ΈΈ όςό και ςτό ΈςώτΈρικό τών χώρών αυτών. 
ή πΈριφΈρΈιακή πόλιτική και ή πόλιτική ςυνόχής τής ΈΈ και 
ή χρήματόδότήςή τών πΈριφΈρΈιών από τήν ΈΈ απόςκόπόυν 
ςτήν Έξόμαλυνςή αυτών τών διαφόρών.

«Η πολιτικΗ συνοχΗσ εινΑι 
ο μονΑδικοσ πρΑγμΑτικοσ 
μΗχΑνισμοσ τΗσ εε γιΑ 
ΑνΑδιΑνομΗ του πλουτου. 
μεσώ Αυτών τών κονδυλιών, 
οι πλουσιοτερεσ χώρεσ 
συμμετεχουν στΗν ΑνΑπτυξΗ 
φτώχοτερών περιφερειών. 
Η πολιτικΗ ΑυτΗ πρεπει 
νΑ επιτυχει τον στοχο 
που τΗσ εχει ΑνΑτεθει: νΑ 
κΑτΑπολεμΗσει τΗν ΑνισοτΗτΑ 
του πλουτου στισ περιφερειεσ τΗσ ευρώπΗσ.  Η οικονομικΗ 
κρισΗ πλΗττει σοβΑροτερΑ τισ φτώχοτερεσ περιοχεσ. οι 
περιφερειεσ Αυτεσ εχουν μεγΑλυτερΗ ΑνΑγκΗ Απο ποτε γιΑ 
δΗμοσιεσ επενδυσεισ, προκειμενου νΑ κΑτΑπολεμΗσουν 
τισ επιζΗμιεσ επιπτώσεισ τΗσ κρισΗσ.  Απο οτΑν ξεκινΗσε Η 
κρισΗ ζΗτουσΑμε Η ευρώπΑϊκΗ επιτροπΗ νΑ πΑρΑβλεψει τΗν 
ΑρχΗ τΗσ συγχρΗμΑτοδοτΗσΗσ γιΑ τισ πιο μειονεκτουσεσ 
περιφερειεσ τΗσ ευρώπΑϊκΗσ ενώσΗσ κΑι νΑ πΑρΑσχει πλΗρΗ 
χρΗμΑτοδοτΗσΗ τών προγρΑμμΑτών που ειχΑν σχεδιΑστει 
Απο το 2007 Απο τισ περιφερειεσ που Αντιμετώπιζουν τισ 
μεγΑλυτερεσ δυσκολιεσ.»
younous omarJee

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (aCta)
μια από τις ςήμαντικότΈρΈς μαχΈς τής όμαδας ςτό 
κόινόβόυλιό, ή όπόια θα ΈχΈι ςήμαντικΈς 
ΈπιπτώςΈις ςΈ Έυρώπαϊκό και παγκόςμιό ΈπιπΈδό, Έιναι όι 
ΈργαςιΈς για τήν aCTa, μια πόλυμΈρή Έμπόρική ςυμφώνια 
μΈ ςτόχό τήν Έγκαθιδρυςή διΈθνόυς νόμικόυ πλαιςιόυ για 
τήν καταπόλΈμήςή τών απόμιμήςΈών ΈμπόρΈυματών, 
τών γΈνόςήμών φαρμακών και τής παραβιαςής τών 
πνΈυματικών δικαιώματών ςτό διαδικτυό. ή ςυμφώνια 
αυτή υπόγραφήκΈ από τήν Έυρώπαϊκή Ένώςή τόν ιανόυαριό 
τόυ 2012, πόλυ πριν υπόβλήθΈι πρός ΈξΈταςή ςτήν 
όλόμΈλΈια τόυ κόινόβόυλιόυ, αλλα πόλλόυς μήνΈς μΈτα 
τή διαπραγματΈυςή ςΈ ΈπιπΈδό Έπιτρόπών.  τόν νόΈμβριό 

τόυ 2010, όι βόυλΈυτΈς 
τόυ Έκ δΈν κατΈλήξαν ςΈ 
ιςχυρή 
κόινή θΈςή και 
Έπικριτική ςταςή κατα 
τής πρότΈινόμΈνής 
ςυμφώνιας, όταν ή 
κόινόβόυλΈυτική 
όμαδα τόυ Έυρώπαϊκόυ 
λαϊκόυ κόμματός 
(χριςτιανόδήμόκρατΈς) 
και όι Έυρώπαιόι 
ςυντήρήτικόι και 
μΈταρρυθμιςτΈς, 
ΈγκατΈλΈιψαν τις 

διαπραγματΈυςΈις και Ένα κόινό ψήφιςμα τό όπόιό 
κατατΈθήκΈ από τήν όμαδα τής πρόόδΈυτικής ςυμμαχιας 
τών ςόςιαλιςτών και δήμόκρατών ςτό Έυρώπαϊκό 
κόινόβόυλιό, τή ςυμμαχια φιλΈλΈυθΈρών και δήμόκρατών 
για τήν Έυρώπή, τόυς πραςινόυς και τήν Έυρώπαϊκή 
Ένώτική αριςτΈρα/αριςτΈρα τών πραςινών τών βόρΈιών 
χώρών απόρριφθήκΈ. αντιθΈτώς, ΈγκριθήκΈ Ένα ψήφιςμα 
από μια ιςχνή πλΈιόψήφια τό όπόιό ΈπικρότόυςΈ τις 
τρόπόπόιήςΈις τής ςυμφώνιας πόυ ΈιχΈ διαπραγματΈυτΈι 
ή Έπιτρόπή μΈ τόν παγκόςμιό όργανιςμό Έμπόριόυ. όι 
βόυλΈυτΈς τόυ Έκ πόυ ςυμμΈτΈιχαν τόνιςαν ότι ήταν 
απόγόήτΈυτικό τό γΈγόνός ότι μΈτα από τήν ανταλλαγή 
κόινών πρόβλήματιςμών όςόν αφόρα τόν αντικτυπό ςτα 
θΈμΈλιώδή δικαιώματα τών πόλιτών, τήν πρόςβαςή ςτα 
φαρμακα, τις γΈώγραφικΈς ΈνδΈιξΈις και τα δικαιώματα 
διανόήτικής ιδιόκτήςιας ςτό ψήφιακό πΈριβαλλόν, δΈν 
μπόρΈςαν να ςυμφώνήςόυν όλΈς όι όμαδΈς Έξ αρχής Έπι 
Ένός κόινόυ κΈιμΈνόυ.

«οι βουλευτεσ του εκ οι οποιοι κΑτΑψΗφισΑν το κοινο 
ψΗφισμΑ ΑρνουντΑι νΑ επιτρεψουν στο 
κοινοβουλιο νΑ χρΗσιμοποιΗσει τισ 
νεεσ ΑρμοδιοτΗτεσ του σε εμπορικΑ 
θεμΑτΑ. εΑν Η επιτροπΗ δεν 
ΑσχολειτΑι με τουσ προβλΗμΑτισμουσ 
τών βουλευτών του εκ κΑι τΗσ 
κοινώνιΑσ πριν υπογρΑψει μιΑ 
συμφώνιΑ, διΑτρεχει τον κινδυνο Η 
aCta νΑ Απορριφθει, οτΑν θΑ ζΗτΗσει 
τΗ συγκΑτΑθεσΗ του κοινοβουλιου. 
Η μικρΗ διΑφορΑ τών ψΗφών μετΑξυ ΑριστερΑσ κΑι δεξιΑσ 
σΗμερΑ δειχνει οτι Η πιθΑνοτΗτΑ ΑυτΗ εινΑι πολυ μεγΑλΗ.»
heLmut sChoLZ

Διεθνές εμπόριο
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
όι γαλακτόπαραγώγόι ςΈ όλόκλήρή τήν Έυρώπή 
διαδήλώςαν αρκΈτΈς φόρΈς τό 2009 Έναντια ςτή μΈιώςή 
τών τιμών παραγώγής κατα 6%, Ένώ όι τιμΈς καταναλώτή 
για τα γαλακτόκόμικα Έιχαν αυξήθΈι κατα 16%. όι 
ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl αςκήςαν κριτική για 
τα 280 Έκατόμμυρια Έυρώ ΈνιςχυςΈών πόυ πρόκΈιται 
να χόρήγήθόυν ςτόν τόμΈα ςΈ ςυγκριςή μΈ τα 600 
Έκατόμμυρια Έυρώ πόυ ανακόινώνόνταν παλαιότΈρα. 

«λετε οτι σΑσ περιοριζει ο προϋπολογισμοσ, οτι σΑσ 
εμποδιζουν οικονομικοι περιορισμοι. πώσ μπορειτε 
ομώσ νΑ εξΗγΗσετε το γεγονοσ οτι πολλΑ δισεκΑτομμυριΑ 
βρεθΗκΑν γιΑ τΗ διΑσώσΗ τών τρΑπεζών που σΗμερΑ 
βριθουν Απο κερδΗ κΑι οτι οι μικρομεσΑιΑσ κλιμΑκΑσ 
Αγροτεσ χρεοκοπουν κΑι κΑτΑστρεφοντΑι. δινετε 600 εώσ 
1.000 ευρώ σε Αγροτεσ που χΑνουν 100 εώσ 200 ευρώ τΗν 
ΗμερΑ! χρειΑζομΑστε ενΑ πρΑγμΑτικο χρΗμΑτοδοτικο 
προγρΑμμΑ σε περιπτώσΗ εκτΑκτΗσ ΑνΑγκΗσ, οχι γυψο γιΑ 
νΑ θερΑπευσουμε τον κΑρκινο.»
PatriCk Le hyariC

Πολλές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη 
θέσπιση της Κοινής Γεωργικής και της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής στην οργάνωση των 
αγορών, στον καθορισμό των ποσοστώσεων 
και των τιμών, στο πεδίο εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων των οργανώσεων παραγωγών 
και στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Οι αλλαγές 
αυτές επιταχύνθηκαν κατά το πρώτο μισό της 
τρέχουσας περιόδου, με την Επιτροπή να προβαίνει 
σε νέες 
προτάσεις για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• μια ςυζήτήςή ςχΈτικα μΈ τήν ΈκθΈςή Dess τόν ιόυνιό τόυ 
2011, ςτήν όπόια πΈριγραφόνταν όι ιδΈΈς για τήν ΈπικΈιμΈνή 
μΈταρρυθμιςή και τόν Έκςυγχρόνιςμό τής κόινής γΈώργικής 
πόλιτικής (κγπ), ή όπόια αναμΈνΈται να ανακόινώθΈι 
από τήν Έπιτρόπή τόν όκτώβριό τόυ 2014, ΈδώςΈ αφόρμή 
για αναμικτΈς αντιδραςΈις από τήν όμαδα, ή όπόια 

ΈπιδόκιμαςΈ τή νΈα κατΈυθυνςή 
πόυ ακόλόυθόυςΈ ή πρότΈινόμΈνή 
μΈταρρυθμιςή όςόν αφόρα τήν 
απαςχόλήςή και τό πΈριβαλλόν, 
ςτΈρόυταν όμώς βΈλτιώςΈις για 
τόυς μικρής κλιμακας αγρότΈς.

  «το βΑσικο νοΗμΑ που διΑπνεει 
τΗν εκθεσΗ εινΑι Η οικολογικΗ 
τΗσ διΑστΑσΗ. προκειτΑι γιΑ ενΑ 
ευχΑριστο βΗμΑ προοδου, πρεπει 
ομώσ νΑ στΗριξουμε ξεκΑθΑρΑ 
τουσ ενεργουσ Αγροτεσ κΑι τΗ 
γεώργιΑ που προσΑνΑτολιζετΑι στΗν 

πΑρΑγώγΗ.»
aLFreds ruBiks

• ή Gue/nGl διόργανώςΈ μια δήμόςια ακρόαςή μΈ τιτλό 
«κγπ 2020», ςτήν όπόια ςυμμΈτΈιχαν αγρότΈς, Έιδικόι ςΈ 
θΈματα πόλιτικής τής υπαιθρόυ, κτήνότρόφικΈς ΈνώςΈις και 
πΈριβαλλόντικΈς όργανώςΈις. ςτή διαρκΈια τής ακρόαςής, 
όργανώςΈις όπώς τό Έυρώπαϊκό ςυντόνιςτικό τής VIa 
CamPesIna παρόυςιαςαν τή θΈςή τόυς ςχΈτικα μΈ τήν 
αναγκαιότήτα μιας τΈταρτής Έπιλόγής, διαφόρΈτικής από τις 
τρΈις πρότΈινόμΈνΈς για τή μΈταρρυθμιςή τής κγπ μΈτα τό 
2013 από τήν Έυρώπαϊκή Έπιτρόπή.

Γεωργική και αλιευτική πολιτική   

Wednesday 2 March 2011
11.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30
European Parliament 
Room ASP 1G2

The CAP towards 2020 

hearing

Defending the right to food, to fair 
prices and to a fair income for farmers

Chaired by Alfrēds Rubiks, MEP 
Lothar Bisky, GUE/NGL President
Patrick Le Hyaric, MEP
Kartika Tamara Liotard, MEP
Gabriele Zimmer, MEP
João Ferreira, MEP
Charalampos Angourakis, MEP
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ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• ή όμαδα Gue/nGl καταψήφιςΈ μια ΈκθΈςή τόυ 
Έυρώπαϊκόυ κόινόβόυλιόυ ςχΈτικα μΈ τήν πρότΈινόμΈνή 
μΈταρρυθμιςή τής κόινής αλιΈυτικής πόλιτικής τής ΈΈ 
(καπ) τόν φΈβρόυαριό τόυ 2010, θΈώρώντας ότι πρόώθόυςΈ 
απόπΈιρΈς ιδιώτικόπόιήςής τών αλιΈυτικών πόρών. 

 «Η πρΑγμΑτικοτΗτΑ του τομεΑ τΗσ ΑλιειΑσ στΗν εε 
εινΑι  κΑι πολυπλοκΗ κΑι 
ποικιλομορφΗ. υπο Αυτεσ τισ 
συνθΗκεσ, πρεπει νΑ τονιστει 
Η σΗμΑσιΑ τΗσ τοπικΗσ 
διΑχειρισΗσ, σε ΑντιθεσΗ 
με το κεντρικο πλΑισιο τΗσ 
συνθΗκΗσ τΗσ λισΑβονΑσ. 
πρεπει νΑ λΑβουμε υποψΗ 
μΑσ τισ πρΑγμΑτικοτΗτεσ κΑι 
τισ ιδιΑιτεροτΗτεσ κΑθε χώρΑσ, 
κΑθε ζώνΗσ ΑλιευσΗσ κΑι κΑθε 
στολου, συμπεριλΑμβΑνοντΑσ 
στισ λυσεισ κΑι τουσ Αλιεισ. 
Αυτο εινΑι πολυ διΑφορετικο 
Απο τΗν ΑπλΗ υλοποιΗσΗ 
μιΑσ κεντρικΑ κΑθοριζομενΗσ 
πολιτικΗσ.»
João Ferreira

• Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ João FerreIra ςχΈτικα μΈ τήν υλόπόιήςή 
τής κόινής αλιΈυτικής πόλιτικής ΈγκριθήκΈ από τό 
κόινόβόυλιό τόν απριλιό τόυ 2011. Ένας από τόυς 
ςτόχόυς τής ΈκθΈςής ήταν ή μΈγαλυτΈρή πρόςΈγγιςή τής 
καπ μΈ τις πρόςφατΈς ταςΈις ςτόν τόμΈα και ή Ένιςχυςή 
τών μΈλλόντικών πρόόπτικών. παρα τή μή Έγκριςή τών 
πρόταςΈών τής Gue/nGl να Έπιτραπόυν αυξήμΈνα 
πόςόςτα ςυγχρήματόδότήςής (από 50% Έώς 60%) για 
τή ςυλλόγή, τή διαχΈιριςή και τή χρήςή Έπιςτήμόνικών 
δΈδόμΈνών για τόυς αλιΈυτικόυς πόρόυς, ή ΈκθΈςή 
ΈξακόλόυθόυςΈ να ςυνιςτα πρόόδό. 

«με τΗ σΗμερινΗ 
ψΗφοφοριΑ συμβΑλΑμε 
στΗ διΑφυλΑξΗ τών 
δρΑστΗριοτΗτών τΗσ 
πΑρΑκτιΑσ ΑλιειΑσ, στΗ 
βελτιώσΗ κΑι ΑνΑπτυξΗ 
ΑλιευτικΗσ τεχνολογιΑσ 
κΑι στΗ χρΗμΑτοδοτΗσΗ 
κοινώνικοοικονομικών 
κΑι περιβΑλλοντικών 
δεδομενών γιΑ 
τΗν ενισχυσΗ τΗσ 
βιώσιμοτΗτΑσ του 
τομεΑ.»
João Ferreira

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ή όμαδα Gue/nGl καταψήφιςΈ μια δΈςμή μΈτρών για 
τις τήλΈπικόινώνιΈς, απότΈλόυμΈνή από τρΈις ΈκθΈςΈις: 
Ένα κόινό πλαιςιό για δικτυα και υπήρΈςιΈς ήλΈκτρόνικών 
Έπικόινώνιών· μια όδήγια για τήν καθόλική υπήρΈςια και 
τα δικαιώματα τών χρήςτών· και Έναν κανόνιςμό για τή 
ςυγκρότήςή Ένός φόρΈα Έυρώπαϊκών ρυθμιςτικών αρχών 
ςτις ήλΈκτρόνικΈς ΈπικόινώνιΈς. ή Gue/nGl κατΈκρινΈ 
τόν ςυμβιβαςμό, λΈγόντας ότι δΈν ΈμπόδιζΈ τις ιδιώτικΈς 
ΈταιρΈιΈς να Έπιβαλόυν πΈριόριςμόυς ςτα δικαιώματα τών 
τΈλικών χρήςτών και δΈν ΈνςώματώνΈ τις τρόπόλόγιΈς τής 
όμαδας για τα δικαιώματα τών πόλιτών και θα μπόρόυςΈ 
να ςήμαινΈι ότι τό Έυρώπαϊκό δικαςτήριό θα απόφαςιζΈι για 
ςυγκρόυςΈις ςυμφΈρόντών και τό δικαιώμα ΈλΈυθΈριας τόυ 
λόγόυ.

«Η συμφώνιΑ συμβιβΑσμου δεν εμποδιζει τισ ιδιώτικεσ 
ετΑιρειεσ νΑ επιβΑλουν περιορισμουσ στΑ δικΑιώμΑτΑ του 
τελικου χρΗστΗ. επιπλεον, δεν ενσώμΑτώνει τισ τροπολογιεσ 
τΗσ ομΑδΑσ γιΑ τΑ δικΑιώμΑτΑ τών πολιτών κΑι σΗμΑινει 
οτι το ευρώπΑϊκο δικΑστΗριο θΑ ΑποφΑσιζει γιΑ συγκρουσεισ 
συμφεροντών κΑι το δικΑιώμΑ ελευθεριΑσ του λογου.»
eVa-Britt sVensson

ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ
ςτή διαρκΈια ςυζήτήςής ςχΈτικα μΈ τή βιόμήχανική 
πόλιτική τής ΈΈ ςΈ Έναν βιόμήχανόπόιήμΈνό κόςμό, 
ή όμαδα ΈπΈμΈινΈ ότι Έιναι ςήμαντικό να διαςφαλιζΈται 
ότι όι πρότΈραιότήτΈς τής ΈΈ και ή χρήματόδότήςή ςτό 
Έν λόγώ πΈδιό πόλιτικής πΈριλαμβανόυν ςυςτήματα 
μικρότΈρής κλιμακας και μια πρόςΈγγιςή τών βιόμήχανικών 
καινότόμιών από τή βαςή ςτήν 
κόρυφή.

«Η βιομΗχΑνικΗ πολιτικΗ δεν θΑ 
πρεπει νΑ εξΑρτΑτΑι ΑποκλειστικΑ 
Απο τισ ΑποκΑλουμενεσ πολιτικεσ 
κΑι οικονομικεσ ελιτ, ΑλλΑ θΑ πρεπει 
νΑ βΑσιζετΑι σε ενΑ μεγΑλο ρευμΑ 
μικρών κΑινοτομιών Απο χΑμΗλοτερΑ 
επιπεδΑ, με ΑλλΑ λογιΑ, οι μεγΑλεσ 
τεχνολογικεσ προοδοι εξΑρτώντΑι 
Απο πολλεσ μικρεσ κΑινοτομιεσ οι 
οποιεσ προερχοντΑι Απο εργΑτικεσ 
συλλογικοτΗτεσ.»
miLosLaV ransdorF

Βιομηχανία και 
ενέργεια
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
• όι ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl αςκήςαν κριτική ςτις πρότΈραιότήτΈς τής ΈνΈργΈιακής ςτρατήγικής 
τής ΈΈ πριν από μια ςυνΈδριαςή τόυ Έυρώπαϊκόυ ςυμβόυλιόυ μΈ Έμφαςή ςτήν ΈνΈργΈια και τήν 
καινότόμια. ή όμαδα απήυθυνΈ Έκκλήςή για μια «ΈνΈργΈιακή Έπαναςταςή», όχι πΈριςςότΈρΈς ςυμπραξΈις 
δήμόςιόυ-ιδιώτικόυ τόμΈα και δήλώςΈ ότι ή πρόςκόλλήςή τής ΈΈ ςτήν «παλαια ΈνΈργΈια» και ή ΈλλΈιψή 
φιλόδόξιας όςόν αφόρα τή «νΈα ΈνΈργΈια» ςήμαινΈ ότι τό ςυμβόυλιό αυτό ήταν Έπαναλήψή τών 
πρόήγόυμΈνών, Ένώ θα ΈπρΈπΈ να απότΈλΈςΈι Ένα πρώτό βήμα πρός μια πραγματική αλλαγή.

 «προσφΑτεσ ερευνεσ δειχνουν οτι Η μεγΑλυτερΗ ΑνΗσυχιΑ τών πολιτών πΑρΑμενει Η τιμΗ τών κΑυσιμών, 
κΑθώσ ερχοντΑι Αντιμετώποι με ΑυξΑνομενΑ εξοδΑ. το συμβουλιο θΑ πρεπει νΑ προτεινει ολοκλΗρώμενεσ 
πολιτικεσ που ΑντΑνΑκλουν τΑ συμφεροντΑ τών πολιτών, ουτώσ ώστε Η εε νΑ προσπΑθΗσει νΑ 
Αντιμετώπισει Αυτο το προβλΗμΑ επιδιώκοντΑσ δικΑιεσ τιμεσ στον τομεΑ τΗσ ενεργειΑσ.»
VLadimír remek

• όι ΈυρώβόυλΈυτΈς τής Gue/nGl, ςτή διαρκΈια ςυζήτήςής ςχΈτικα μΈ τήν ακΈραιότήτα και τή διαφανΈια τής Έυρώπαϊκής αγόρας 
ΈνΈργΈιας, πρόΈιδόπόιήςαν για τόυς κινδυνόυς τής πΈραιτΈρώ απΈλΈυθΈρώςής. 

«Η ΑπελευθερώσΗ τΗσ ΑγορΑσ, σε τελευτΑιΑ ΑνΑλυσΗ, δεν διΑσφΑλιζει περισσοτερο ΑξιοπιστΗ κΑι φθΗνοτερΗ ενεργειΑ. ουσιΑστικΑ, με 
το κοστοσ επιβΑρυνοντΑι οι κΑτΑνΑλώτεσ ενώ οι μεγΑλοπΑρΑγοντεσ Αποκομιζουν τΑ κερδΗ.»
VLadimír remek

ΕΥΡΩΒΙΝΙΕΤΑ
ή όμαδα ΈπιδόκιμαςΈ Έπιφυλακτικα Έναν ςυμβιβαςμό μΈ τό ςυμβόυλιό ςχΈτικα μΈ τή 
φόρόλόγήςή τών βαρΈών φόρτήγών όχήματών ςτήν ΈΈ μΈ τό ςυςτήμα τής «ΈυρώβινιΈτας», 
δήλώνόντας ότι απότΈλόυςΈ «Ένα πρώτό βήμα για τήν ΈπιτΈυξή ανταγώνιςμόυ Έπι 
ιςόις όρόις μΈταξυ τών όδικών και τών ςιδήρόδρόμικών μΈταφόρών. ΈξΈφραςΈ τή λυπή 
τής, ώςτόςό, για τήν ΈλλΈιψή φιλόδόξιας τόυ νΈόυ ςυςτήματός, τό όπόιό λαμβανΈι Έν 
μΈρΈι μόνό υπόψή τα Έξόδα από απόψή ρυπανςής και ςυμφόρήςής και Έιναι τΈλΈιώς 
πρόαιρΈτικό.”

«χρειΑζομΑστε πιο δικΑιο ΑντΑγώνισμο μετΑξυ τών διΑφορών τυπών μετΑφορΑσ. ο 
συμβιβΑσμοσ Αυτοσ με το συμβουλιο εινΑι ενΑ βΗμΑ προσ τΗν εισΑγώγΗ τΗσ ΑρχΗσ «ο 

ρυπΑινών πλΗρώνει» στον εν λογώ τομεΑ τΗσ νομοθεσιΑσ.»
Jaromír kohLíček

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ
ή αναδιατυπώςή τής πρώτής δΈςμής μΈτρών για τόυς ςιδήρόδρόμόυς 
ΈιχΈ ώς ςτόχό τήν αναπτυξή μΈγαλυτΈρόυ ανταγώνιςμόυ ςτήν αγόρα τών 
ςιδήρόδρόμικών μΈταφόρών, μΈ αλλα λόγια, πΈριςςότΈρή ιδιώτικόπόιήςή 
και κατακΈρματιςμό τόυ ςιδήρόδρόμικόυ τόμΈα, κατι τό όπόιό απΈιλΈι τήν 
αςφαλΈια, τήν κόινώνική ςυνόχή και τα Έιςόδήματα τών ΈργαζόμΈνών. ή 
Gue/nGl καταψήφιςΈ τήν ΈκθΈςή και ΈξακόλόυθΈι να ΈπαναλαμβανΈι τή 
ςτήριξή τής για τό αιτήμα τών ςυνδικαλιςτικών ΈνώςΈών να διατήρήθόυν όι 
ςιδήρόδρόμικΈς υπήρΈςιΈς όςό πιό κόντα ςτόυς πόλιτΈς Έιναι δυνατό για τήν 
αςφαλΈια και τήν αξιόπιςτια τών ςιδήρόδρόμών. ή όμαδα πΈτυχΈ, ώςτόςό, 
τή διαγραφή από τό κΈιμΈνό μια ρήτρας πΈρι «Έλαχιςτής υπήρΈςιας» ςΈ 
πΈριπτώςή απΈργιών. 

«Η σΗμερινΗ ψΗφοφοριΑ του ευρώπΑϊκου κοινοβουλιου σχετικΑ με τΗ 
δΗμιουργιΑ ενοσ ενιΑιου ευρώπΑϊκου σιδΗροδρομικου χώρου Ανοιγει το 
δρομο στΗν ιδιώτικΗ κερδοσκοπιΑ στον ευρώπΑϊκο σιδΗροδρομικο τομεΑ. 
πΑροτι Η εμπειριΑ  στο Ηνώμενο βΑσιλειο δειχνει ΗδΗ οτι ΑυτΗ Η πολιτικΗ 
εινΑι λΑθοσ, Η περΑιτερώ ΑπελευθερώσΗ του σιδΗροδρομικου τομεΑ κΑι ο 
περΑιτερώ διΑχώρισμοσ τών σιδΗροδρομικών υπΗρεσιών κΑι τών υπΗρεσιών 
εκτελεσΗσ δρομολογιών εισ βΑροσ τών εργΑζομενών, τών επιβΑτών κΑι τών 
μετρών ΑσφΑλειΑσ, εφΑρμοζετΑι επι του πΑροντοσ στΗν ευρώπΗ. ευτυχώσ, Η 
πλειοψΗφιΑ του κοινοβουλιου τελικΑ Απερριψε τΗν προτΑσΗ τΗσ επιτροπΗσ 
γιΑ θεσπισΗ κΑνονών περι «ελΑχιστΗσ υπΗρεσιΑσ» στΗ διΑρκειΑ Απεργιών. εΑν 
ειχε ψΗφισθει, το δικΑιώμΑ στΗν ΑπεργιΑ θΑ ειχε δεχτει βΑρυτΑτο πλΗγμΑ στΗν 
ευρώπΗ.» 
saBine WiLs

Μεταφορές

hearing
The recast of the railway package Directive

Further liberalization 
of the railway sector

Thursday 3 March 2011
09.30 - 13.00 
European Parliament BXL
room ASP 1G2 European United Left / Nordic Green Left

Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique
European Parliament
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ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ gue/ngL
ςτή διαρκΈια τόυ πρώτόυ μιςόυ αυτής τής πΈριόδόυ, ή όμαδα πραγματόπόιήςΈ τις ΈξαμήνιαιΈς ήμΈρΈς 
μΈλΈτής τής ςτή μαδριτή, τή ςτόκχόλμή, τή λΈυκώςια, τό ρΈϊκιαβικ και μια διαςυνόριακή Έκδήλώςή 
ςτή δρΈςδή ςτή γΈρμανια και ςτήν όυςτι ναντ λαμπΈμ, ςτή τςΈχική δήμόκρατια. τα θΈματα τα όπόια 
ςυζήτήθήκαν ςτή διαρκΈια αυτών τών ΈκδήλώςΈών αφόρόυςαν τις πιό τόπικΈς και ΈπικαιρΈς θΈματικΈς, ιδιώς 
τήν όικόνόμική κριςή, τήν καταςταςή ςτή χώρα πόυ φιλόξΈνόυςΈ τις ήμΈρΈς μΈλΈτής τής όμαδας καθώς 
και θΈματα ςτα όπόια διδΈι πρότΈραιότήτα ή όμαδα ςΈ ζήτήματα ΈξώτΈρικής πόλιτικής και πΈριβαλλόντικα 
θΈματα, όπώς ή λατινική αμΈρική (μαδριτή), ή παλαιςτινή (κυπρός), ή αρκτική (ρΈϊκιαβικ) και ή 
διαςυνόριακή ςυνΈργαςια (δρΈςδή και όυςτι ναντ λαμπΈμ).
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ gue/ngL (2009-2011)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝomiΚΩΝ ΚΑΙ noΜΙΣΜΑΤΙΚΩn yΠΟΘΕΣΕΩΝ
29 Ιανουαρίου 2010        
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών για να αντιμετωπίσουν την κρίση (Jürgen KLUTE)

22 Φεβρουαρίου 2010       
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ  
(Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ)

29 Ιουνίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (Thomas 
HÄNDEL)
v2 Δεκεμβρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

4 Δεκεμβρίου 2009        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (Bairbre de BRÚN)

2 Μαρτίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  - σχετικά με τη νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας  
(Kartika Liotard)

7 Μαΐου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον 
αφορά την 
πρόληψη της εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους 
(Marisa MATIAS)

10 Μαΐου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (Kartika LIOTARD)

6 Ιουλίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 
(João FERREIRA)

11 Νοεμβρίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και 
πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ (Kartika LIOTARD)

9 Δεκεμβρίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (Marisa MATIAS)

17 Μαρτίου 2011      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (João FERREIRA)·

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  

26 Ιανουαρίου 2011      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο “Προς επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» (Dennis 
DE JONG)

23 Μαρτίου 2011       
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Εμβληματική Πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 - Ένωση Καινοτομίας 
(Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ)  

26 Μαΐου 2011      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και αναλογικότητα και την έξυπνη ρύθμιση  
(Dennis DE JONG)

21 Οκτωβρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών (Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  

7 Ιουνίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (João FERREIRA)
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31 Ιανουαρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (João FERREIRA)

21 Δεκεμβρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση 
για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα (João FERREIRA)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

19 Ιουλίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
επισιτιστικής ασφάλειας   (Gabriele ZIMMER)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

12 Μαΐου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την αξιολόγηση του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον 
(Ilda FIGUEIREDO)

23 Ιουνίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020  
(Eva-Britt SVENSSON)

18 Μαρτίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών  (Eva-Britt SVENSSON)

20 Απριλίου 2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (Eva-Britt SVENSSON)

27 Οκτωβρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Mikael Gustaffson)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

24 Φεβρουαρίου 2010
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  - σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
δράσης»  (Marisa Matias)
v24 Ιουνίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  - σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας  (Ilda 
FIGUEIREDO)

12 Νοεμβρίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ΑΕΠ και πέρα από αυτό - η μέτρηση της 
προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (Marisa MATIAS)

18 Απριλίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησής τους, 
μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης (Vladimír REMEK)  

7 Σεπτεμβρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο: Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση 
της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ (Marisa MATIAS)

28 Σεπτεμβρίου 2011      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (Jacky HENIN)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

19 Μαρτίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών  (Patrick LE HYARIC)
28 Απριλίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου  
(Gabriele ZIMMER)

14 Ιουλίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  - Γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (Thomas HÄNDEL) 

16 Ιουλίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην 
Ευρώπη  (Ilda FIGUEIREDO)

10 Νοεμβρίου 2010      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Gabi ZIMMER) 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
31 Μαΐου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (Elie HOARAU)

1 Ιουλίου 2011      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών μέτρων στον τομέα της 
γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (Elie HOARAU)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
3 Σεπτεμβρίου 2009       
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 (2009/2002 (BUD))  (Jaromír KOHLÍČEK)

27 Ιανουαρίου 2011      
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013  
(Jaromír KOHLÍČEK)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

1 Φεβρουαρίου 2010
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί σύναψης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης 
για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος  (Jiří MAŠTÁLKA )

8 Δεκεμβρίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων 
εταιρειών 
(κωδικοποιημένη έκδοση) 
(Jiří MAŠTÁLKA )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
17 Ιουνίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2010  (Willy MEYER)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

26 Ιουλίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (Miguel PORTAS)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

13 Νοεμβρίου 2009        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Σερβία  (Miloslav 
RANSDORF)

23 Μαρτίου 2010        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006  
σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (Helmut 
SCHOLZ)

7 Οκτωβρίου 2010         
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική  (Helmut SCHOLZ)

27 Ιανουαρίου 2011        
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου 
για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (Helmut SCHOLZ)

7 Μαρτίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 
του Συμβουλίου 
για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Helmut 
SCHOLZ)

15 Ιουλίου 2011        
ΣΥΣΤΑΣΗ - σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 
της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Helmut SCHOLZ)

24 Νοεμβρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με το εγκριθέν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις 
εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές 
υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη  (Helmut SCHOLZ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

9 Νοεμβρίου 2009        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα II - 
Συμβούλιο  
(Søren Bo SØNDERGAARD)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

24 Νοεμβρίου 2011        
ΕΚΘΕΣΗ - σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή 
(Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ) 


