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Με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 

του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - ΚΕΔΗΘ 

 

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

19 - 20/01 
2023  



    

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Σελίδα 1/26 

 

 

 
               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Ε.Ε. να διασφαλίσει την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, 

χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαφύλαξη του δικαιώματος στην ενημέρωση, 

καθώς και του συνταγματικά κατοχυρωμένου απορρήτου της δημοσιογραφικής 

έρευνας. 

 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Εισηγητές: Θ. Παπαδόπουλος, Α. Κούτρας, Χ. Θάνος, Ν. Παπουτσής, Χ. 

Μαντζαροπούλου, Κ. Φραγκούλη, Β. - Ρ. Νεοφυτίδης, Ν. Σκρέκας, Α. 

Ζαχαρούλη, Χ. Δαλαβέρα, Π. - Ζ. Σκαρλάτα, Α. Κατράνη, Χ. Καμέα, Ε. 

Λιακατή, Χ. Κούση, Ε. Χαριστά, Β. Βάλβη, Β. Ντούτση. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Ε.Ε. να διασφαλίσει την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, 

χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαφύλαξη του δικαιώματος στην ενημέρωση, 

καθώς και του συνταγματικά κατοχυρωμένου απορρήτου της δημοσιογραφικής 

έρευνας. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το 

άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το 

άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και τις Οδηγίες 2012/29, 2016/679 και 2016/680, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 

το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του ιδιωτικού βίου είναι θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα και η προστασία του αποτελεί υποχρέωση της Ε.Ε. και 

προϋπόθεση της ελεύθερης ανάπτυξης του ατόμου∙ 

 

Β.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των 

μέσων ενημέρωσης, καθώς και το απόρρητο της δημοσιογραφικής 

έρευνας αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες του δικαιώματος ελεύθερης 

έκφρασης·  

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. παροτρύνει τα κράτη - μέλη/τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 

νομοθετικά μέτρα, ούτως ώστε να αποτρέπονται χωρίς συγκατάθεση 

παρεισφρήσεις της δημοσιογραφίας στην ιδιωτική ζωή. Ειδικότερα: 

α. για τα μη δημόσια πρόσωπα τα κράτη μέλη οφείλουν να φροντίσουν 

για τη διασφάλιση του δικαιώματος της προσωπικότητας των ατόμων, 

το οποίο αποτελείται μεταξύ άλλων από το δικαίωμα στην εικόνα, τη 

φωνή και τα προσωπικά χαρακτηριστικά  
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β. για τα δημόσια πρόσωπα τα κράτη μέλη οφείλουν να αποτρέπουν 

τυχόν παράνομες και χωρίς συναίνεση παρεισφρήσεις στον ιδιωτικό 

βίο της οικογένειας και του κοινωνικού περιγύρου τους· 

2. καλεί τα κράτη - μέλη και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να εναρμονίσουν το 

πλαίσιο σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων με βάση τα οποία κάποιο 

πρόσωπο θεωρείται δημόσιο, και ως εκ τούτου καθίσταται δυνατή η 

δημοσιογραφική έρευνα σε πτυχές του ιδιωτικού του βίου, οι οποίες 

ενδιαφέρουν το κοινό. Ως τέτοια κριτήρια θα  μπορούσαν να θεωρηθούν η 

επαγγελματική ή καλλιτεχνική καταξίωση, η κατοχή δημόσιων θέσεων, ή η 

εμπλοκή σε συμβάντα και σε υποθέσεις που ενδιαφέρουν την επικαιρότητα. 

Ο ορισμός αυτός θα λειτουργήσει και ως μέσο προστασίας του 

δημοσιογράφου από τυχόν καταχρηστικές ασκήσεις ένδικων μέσων και 

βοηθημάτων· 

3. ζητεί από τα κράτη - μέλη να δημιουργήσουν ενιαίο πλαίσιο σχετικά με τον 

ορισμό του ιδιωτικού βίου, με σεβασμό στις έως τώρα κρίσεις του 

Δικαστηρίου της ΕΕ. Υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη προστασίας της 

προσωπικότητας, των προσωπικών, ηλεκτρονικών και γενετικών δεδομένων 

από τυχόν αθέμιτη εκμετάλλευσή τους για δημοσιογραφικούς σκοπούς· 

4. προτείνει στα κράτη - μέλη να συνεργαστούν για τη σύνθεση κέντρου 

ενημέρωσης υπεύθυνου για την πληροφόρηση του κοινού αναφορικά με 

τις επιμέρους εκφάνσεις του δικαιώματος του πολίτη στην ιδιωτική ζωή. Το 

κέντρο αυτό θα αναλαμβάνει τη συνεργασία με τους αρμόδιους 

εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών, αλλά και με μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και εν γένει του κοινού· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ρύθμισης από τα κράτη - μέλη του πλαισίου 

δημοσιογραφικής έρευνας αναφορικά με ποινικές υποθέσεις, με σκοπό η 

έρευνα να διεξάγεται με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα: 

α. των κατηγορουμένων, των θυμάτων και εν γένει των διαδίκων  

β. των δικαστικών, εισαγγελέων και λοιπών εμπλεκόμενων στη δίκη μερών. 
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               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης της επί ίσοις όροις ένταξης των ατόμων με 

αναπηρία στην αγορά εργασίας της Ε.Ε. 

 

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Εισηγητές: Χ. Τριφτίδη, Π. Αλεξανδρής, Σ. Παράσχου, Α. - Β. Οικονόμου, Π. 

Μπολομύτης, Α. Πλιάτσικας, Γ. Δεμερτζής, Λ. Ελευθεράκος, Α. 

Δαλακούρα, Α. Γιαλαμά, Λ. Μάρκου, Α. - Ε. Κωστούλη, Π. 

Αγρογιάννης, Α. Πήλιουρα, Ρ. Χατζηδάκη, Α. Μπουκουβάλα, Χ. 

Κελεπούρης, Σ. Καπρούτσου. 

 



    

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Σελίδα 5/26 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης της επί ίσοις όροις ένταξης των ατόμων 

με αναπηρία στην αγορά εργασίας της Ε.Ε. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD/ΣΔΑμεΑ) και τις γενικές αρχές 

που περιγράφονται στο άρθρο 3 αυτής, 

– λαμβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030, όπως δημοσιεύτηκε το 

Μάρτιο του 2021, 

 

A.  με δεδομένη την έλλειψη ενημέρωσης και ερεθισμάτων στο πλαίσιο των 

πρωταρχικών κοινωνικών φορέων (πχ. οικογένεια, εκπαιδευτικό σύστημα), 

τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και στερεότυπα από 

τους εργοδότες τους με απόρροια να μην αφομοιώνονται αρμονικά στο 

κοινωνικό σύνολο˙ 

Β. έχοντας υπόψη την έλλειψη καθολικού σχεδιασμού στην εκπαίδευση, η 

οποία οδηγεί σε χάσμα μεταξύ των ανθρώπων με αναπηρίες και μη, ως 

προς την κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (29,4/43,8%), με 

αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας επαγγελματικής αποκατάστασης 

ενός μεγάλου ποσοστού των ατόμων με αναπηρίες κατα 50%˙ 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

συνόλου των πολιτών αναφορικά με τη σημασία της επί ίσοις όροις 

ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία στην εργασία μέσω ομιλιών και 

ημερίδων, η χρηματοδότηση των οποίων θα προέλθει από το ESF  αλλά και 

από χορηγίες ΜΚΟ, όσο και δια της προώθησης ενημερωτικού υλικού από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης˙ 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης οικονομικών κινήτρων ένταξης Ατόμων 

με Αναπηρία στο εργατικό δυναμικό επιχειρήσεων για τους εργοδότες, 

καθώς και την επιβράβευση προσβάσιμων επιχειρήσεων (βλ. αντίστοιχες 

επιβραβεύσεις για προσβάσιμες πόλεις “Access City Award”)˙ 

3. ζητά από τα κράτη - μέλη τη θέσπιση εξατομικευμένου ωραρίου εργασίας 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία για την ομαλή 

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://eures.ec.europa.eu/ngos-what-why-and-where-2017-07-03_el
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ένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη σε μεγαλύτερο ποσοστό 

πρόσληψή τους σε όλους τους κλάδους εξειδίκευσης ˙ 

4. παροτρύνει τα κράτη - μέλη να υιοθετήσουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο του 

«Καθολικού Σχεδιασμού», μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών (π.χ. διοργάνωση 

σεμιναρίων με σκοπό την εξειδίκευση των παιδαγωγών στη διδασκαλία των 

ατόμων με διανοητικές αναπηρίες), το οποίο βασίζεται στην παρακάτω 

σειρά αρχών και κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την ενεργή εμπλοκή 

σε αυτήν ολόκληρου του δυναμικού μιας τάξης ανεξαρτήτως μαθησιακών 

διαφορών, δυσκολιών και ικανοτήτων˙ 

5. ενθαρρύνει την παροχή κονδυλίων από τη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία καταλληλότερων υποδομών και 

εγκαταστάσεων όπως ανελκυστήρων, που καθιστούν προσβάσιμους για 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες  τους εργασιακούς τους χώρους. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


    

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Σελίδα 7/26 

 

 

 

 
               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τους νέους πιο γρήγορους 

ρυθμούς των ιατρικών ερευνών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 

 

Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας 

 

Εισηγητές: Σ. Παπαναρέτου, Γ. Κασαπίδης, Α. Μαρουκιάν, Γ. Χρυσικόπουλος, Κ. 

Χριστοπούλου, Α. Παπαηλίου, Α. Μπακάλης, Ι. Οικονόμου, Σ. 

Τσανακτσίδης, Κ. Χαλίδη, Ε. Γεωργιτσέλη, Ε. Μακρής, Α. Παππού, Ε. - 

Μ. Ρεσβάνη, Σ. - Μ. Συνοδινού, Ζ. Θέου. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τους νέους πιο γρήγορους 

ρυθμούς των ιατρικών ερευνών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές 

δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.851/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, 

 

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στους στόχους της Ε.Ε. περιλαμβάνεται η 

προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και της υγείας των πολιτών της˙ 

Β.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη υγειονομική κρίση έδωσε το έναυσμα 

για συστηματοποίηση και επιτάχυνση των ιατρικών ερευνών με στόχο την 

ανακάλυψη κατάλληλων εμβολίων και την κινητοποίηση χρηματικών 

κονδυλίων για επείγουσα ιατρική έρευνα˙ 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. παροτρύνει τα κράτη - μέλη και τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε 

δράσεις εξάλειψης της παραπληροφόρησης ως προς την ασφάλεια των 

ιατρικών ερευνών:  

α. τα κράτη - μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την απευθείας ενημέρωση 

των πολιτών από πρωτογενείς πηγές πληροφοριών και να 

διοργανώνουν περιοδικά open fora ενημέρωσης, με τη συμμετοχή των 

ειδικών εμπειρογνωμόνων 

β. τα κράτη - μέλη καλούνται να επαγρυπνούν για τη λειτουργία των 

επιγραμμικών πλατφορμών κοινωνικών δικτύων, οι οποίες αποτελούν 

βασικό μέσο διάχυσης των πληροφοριών, ιδίως στα νεότερα ηλικιακά 

ακροατήρια. Θα πρέπει, ωστόσο, να μεριμνούν, ώστε ο έλεγχος του 

αναρτημένου περιεχομένου να σέβεται το θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης˙ 
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2. καλεί τα κράτη - μέλη, προκειμένου να καλύψουν την έλλειψη επαρκούς 

νομικού και θεσμικού πλαισίου λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της διενέργειας 

ιατρικών ερευνών, 

α. να συγκρoτήσουν μια πανευρωπαϊκή επιτροπή δεοντολογίας, 

αποτελούμενη από καταρτισμένους νομικούς εμπειρογνώμονες και 

επόπτες, με την αρμοδιότητα: ι. της διενέργειας πειθαρχικού ελέγχου επί 

των ερευνητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση όλων 

των δεοντολογικών πρωτοκόλλων που διέπουν την ιατρική έρευνα. Σε 

περίπτωση διαπιστωμένης παραβίασης, η εν λόγω επιτροπή θα 

εισηγείται την αυτοδίκαιη παύση ή και διακοπή της έρευνας, ιι. της 

εξασφάλισης της ακεραιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών 

διεξαγωγής της έρευνας 

β. τα μέλη της ως άνω επιτροπής θα φέρουν λειτουργική ανεξαρτησία και 

αυτονομία. Θα διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών και 

θα έχουν εξαετή θητεία. Κάθε κράτος μέλος θα διορίζει έναν νομικό 

εμπειρογνώμονα και έναν επόπτη ˙ 

3. ζητεί από τα κράτη - μέλη να μεριμνήσουν, προκειμένου να εξαλειφθεί το 

φαινόμενο του κλονισμού της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Ευρωπαίους 

πολίτες και στους ιατρούς: 

α. δημιουργώντας μία διαδραστική επιγραμμική πλατφόρμα στην οποία οι 

Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους και 

θα απαντώνται από εξειδικευμένους ερευνητές.  Η πλατφόρμα θα 

λειτουργεί διασφαλίζοντας την ανωνυμία, θα έχει περιεχόμενο σε όλες 

τις γλώσσες της Ένωσης, θα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τα 

πρότυπα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και 

με το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων που ορίζει ο Κανονισμός για τις 

Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) 

β. οργανώνοντας άμεσα ενημερωτικές καμπάνιες σε όλες τις γλώσσες 

της Ένωσης για τη διαδικασία των ιατρικών ερευνών, που θα 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενημερωτικών και επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και εκστρατειών, με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών 

για την ασφάλεια των ερευνητικών διεργασιών. Οι ενημερωτικές αυτές 

δράσεις θα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες με τρόπο απλό και 

κατανοητό ˙ 

4. προτείνει στα κράτη - μέλη, προκειμένου να ενισχύσουν τα εχέγγυα 

διαφύλαξης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και άρα να διασφαλίσουν την 

παραγωγή ποιοτικών ερευνητικών προϊόντων, να εγκρίνουν τη χορήγηση 

κονδυλίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ερευνητικών μονάδων. Οι 
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πολίτες δεν πρέπει να νιώθουν θυματοποιημένοι και έρμαια δοκιμών με 

κίνδυνο της ακεραιότητας και της υγείας τους˙ 

5. καλεί τα κράτη - μέλη να εργαστούν, προκειμένου να εξαλειφθούν οι 

μονοπωλιακές πρακτικές στο πεδίο των χρηματοδοτούμενων ιατρικών 

ερευνών. Καλούνται να εργαστούν, για να διαμορφώσουν πρωτόκολλα 

συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών και των μικρότερων 

ερευνητικών φορέων. Προτείνεται η παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων για 

τη δημιουργία consortium – συνεργατικών σχημάτων. Οι υποψήφιοι φορείς 

για χρηματοδότηση θα πρέπει να καταθέσουν εμπεριστατωμένη πρόταση, 

με ενδεικτικό προϋπολογισμό και πλάνο δραστηριοτήτων, προς την Εθνική 

Αρχή έγκρισης της χρηματοδότησης. Οι προτάσεις θα εξετάζονται από τα 

μέλη της Εθνικής Αρχής, τα οποία θα έχουν διετή θητεία και λειτουργική 

ανεξαρτησία. 
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               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές ή/ και τις νέες ειδικές πολιτικές που θα 

μπορούσε να εισαγάγει η Ε.Ε., προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της 

ενδοοικογενειακής βίας και να διασφαλιστεί η ενημέρωση των πολιτών και ιδίως 

των γυναικών για τα δικαιώματά τους. 

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων 

 

Εισηγητές: Α. Ντόρβα, Χ. Ιωαννίδου, Μ. Χατζοπούλου, Μ. Σταυρίδη, Β. Κωλέττα, 

Μ. - Δ. Λαμπίρη, Β. Πιπερίδου, Γ. Ποιμενίδου, Χ. Αμοιρίδης, Α. - Ε. 

Αναστασοπούλου, Ε. - Δ. Γιαννακοπούλου, Ε. Γεωργιτσέλη, Β. - Κ. 

Γενίτσαρη, Γ. Πρίσκος, Π. Βελενίδου, Σ. Σακελλάρη. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με τις  νομοθετικές αλλαγές ή/ και τις νέες ειδικές πολιτικές που θα 

μπορούσε να εισαγάγει η Ε.Ε., προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της 

ενδοοικογενειακής βίας και να διασφαλιστεί η ενημέρωση των πολιτών και ιδίως 

των γυναικών για τα δικαιώματά τους. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη «Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» ή αλλιώς τη «Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης» του Συμβουλίου της Ευρώπης, που τέθηκε σε ισχύ 

το 2014, 

– έχοντας υπόψη τη «Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών 

Διακρίσεως κατά των Γυναικών» (CEDAW) του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών, 

 

Α.    λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που η αρχή της ισότητας των φύλων έχει 

γίνει ευρέως αποδεκτή και ότι έχουν ληφθεί μέτρα στις περισσότερες χώρες, 

ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αρχών και πρακτικής, 

μεταξύ της de jure και de facto ισότητας˙ 

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον 

σεβασμό και την πλήρη εφαρμογή της αρχής και της ισότητας των φύλων˙   

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. παροτρύνει τα κράτη - μέλη/ τις αρμόδιες αρχές να επικαιροποιήσουν τη 

νομοθεσία τους σχετικά με τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και να 

συνάδει αυτή με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καθώς θα πρέπει να είναι 

συμπληρωματική στην κύρωση αυτής, αλλά και να προβούν στη 

δημιουργία ενός ελεγκτικού σώματος υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο θα ασκεί επιτήρηση στα κράτη - μέλη, με σκοπό την 

επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης και παράβλεψης των 

δικαιωμάτων των γυναικών˙ 

2. καλεί τα κράτη - μέλη να παράσχουν ιατρική́ φροντίδα με επίκεντρο τον 

ασθενή, η οποία θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό́ των περιπτώσεων 

έμφυλης βίας και να οργανώσουν επαγγελματικές θεραπευτικές 
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παρεμβάσεις και προγράμματα στέγασης και καταλυμάτων, καθώς και 

νομικές υπηρεσίες για τα θύματα, που θα συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό 

στη μείωση των επιπτώσεων και στην πρόληψη της ενδοσυντροφικής βίας ˙ 

3. υπογραμμίζει την ανάγκη της ενδυνάμωσης των συστημάτων 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη 

διοργάνωση θεματικών ημερίδων, με σκοπό την ορθή ενημέρωση των 

μαθητών σχετικά με τα προβλήματα της ενδοοικογενειακής βίας και της 

ανισότητας των δύο φύλων ˙ 

4. ζητεί από τα κράτη - μέλη να αναπτύξουν πολιτικές μεταρρυθμίσεων και να 

επενδύσουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, με σκοπό την αλλαγή 

νοοτροπίας στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να εξαλειφθούν ή να 

περιοριστούν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τη θέση της γυναίκας 

και του άντρα στην οικογένεια. Συγκεκριμένα, καλεί́ την Επιτροπή να 

προωθήσει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού́, με 

παράδειγμα το κίνημα MeToo, ως απαραίτητο μέτρο για την πρόληψη της 

ενδοοικογενειακής βίας και τη δημιουργία κλίματος μηδενικής ανοχής έναντι 

της βίας ˙ 

5. προτείνει τα κράτη - μέλη να προχωρήσουν στη δημιουργία γραμμών 

στήριξης, όπου θα εργάζονται πρώην θύματα ενδοοικογενειακής βίας με 

γνώμονα την παρουσίαση επιμορφωτικών σεμιναρίων και με τη συμβολή 

εγκεκριμένων ψυχολόγων με διττό στόχο, την ομαλή ένταξη των τυχόν 

στοχοποιημένων θυμάτων στην κοινωνία και την επιτυχή αντιμετώπιση 

παρόμοιων περιστατικών. Επεξηγηματικά:  

α. οι γραμμές αυτές πρόκειται να λειτουργούν με βάση τον απόλυτο 

σεβασμό στο απόρρητο και την ανωνυμία του εκάστοτε τηλεφωνητή 

και  

β. η χρηματοδότηση αυτών θα καλύπτεται από κρατικούς πόρους, μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς και η προώθησή τους θα 

πραγματοποιείται από διαφημιστικές καμπάνιες και τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

 

 

 

 

 

 



    

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Σελίδα 14/26 

 

 

 

 

 

 
               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με την υιοθέτηση μιας ενιαίας στάσης της Ε.Ε. απέναντι στο πρόβλημα 

του υπερτουρισμού, που προκλήθηκε από την έξαρση του ιού Covid-19, με 

σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των τουριστών, την προστασία του δικαιώματος 

της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας μετά τα 

δύο δύσκολα έτη της καραντίνας και τη στήριξη των κρατών που εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τα έσοδα αυτής. 

 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

 

Εισηγητές: Β. Μανδάλου, Σ. Μυτακοπούλου, Α. Βογιατζόγλου, Χ. Θεοδωρίδης, 

Α. Καραντζίκος, Μ. - Σ. Αποστολοπούλου, Ι. Παναγιωτόπουλος, Α. 

Τζουανόπουλος, Μ. - Χ. Κομπορόζου, Ι. Τσιμπίδου, Γ. Ξηρομερίτης, 

Ν. - Θ. - Σιάμπαλη, Γ. Ανδρονικίδης, Χ. Σταφυλάς, Β. Ιωσηφίδου, Ε. 

Σκαρλάτου, Α. Σκορδά, Α. Θεοδοσάκης, Σ. Τζαφτάνης. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με την υιοθέτηση μιας ενιαίας στάσης της Ε.Ε. απέναντι στο πρόβλημα 

του υπερτουρισμού, που προκλήθηκε από την έξαρση του ιού Covid-19, με 

σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των τουριστών, την προστασία του 

δικαιώματος της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της τουριστικής 

βιομηχανίας μετά τα δύο δύσκολα έτη της καραντίνας και τη στήριξη των 

κρατών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα αυτής. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., 

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη τη δράση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ)˙ 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουριστική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας 

ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου ˙ 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν δράση ως προς την 

ενημέρωση των πολιτών για λιγότερο γνωστούς τουριστικούς 

προορισμούς διευρύνοντας την κατανομή των τουριστών και επεκτείνοντας 

την οικονομική ανάπτυξη σε μεγαλύτερο κομμάτι των κρατών ˙ 

2. καλεί την Ε.Ε., με τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, να καθιερώσει ένα 

σύστημα ελέγχου του τουριστικού πληθυσμού ανά περιοχή, ώστε να 

βοηθήσει τα κράτη - μέλη να διαχειριστούν ανάλογα τον συνωστισμό. Το 

σύστημα θα λειτουργεί ανάλογα με τον χάρτη που υποδεικνύει τον αριθμό 

των κρουσμάτων της πανδημίας. Με αυτόν τον τρόπο τα κράτη θα 

ενημερώνονται καθημερινά κατά την τουριστική περίοδο ˙ 

3. επικροτεί τη βελτίωση και ανοικοδόμηση των τουριστικών υποδομών, μέσω 

προγραμμάτων της Ε.Ε. με στόχο την καλύτερο έλεγχο και αντιμετώπιση του 

φαινομένου του υπερτουρισμού ˙ 

4. προτείνει στα κράτη - μέλη να υιοθετήσουν πολιτική προώθησης των 

εγχώριων προϊόντων και πολιτιστικών στοιχείων με στόχο: 
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α. να ενθαρρύνει την επίσκεψη σε εναλλακτικούς τουριστικούς 

προορισμούς ώστε να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα τουριστικά κέντρα 

β. να εξασφαλίσει για τις τοπικές επιχειρήσεις την ευκολότερη πρόσβαση 

στο δικαίωμα της οικονομικής ανάπτυξης ˙ 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη τα κράτη - μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 

στην ιδιωτικότητα, να θεσπίσουν αυστηρότερα συστήματα ελέγχου σε 

τουριστικές περιοχές αποσκοπώντας: 

α. στην πρόληψη και καταστολή των παραβατικών συμπεριφορών σε 

τουριστικούς χώρους και μνημεία, μέσω της επιβολής προστίμων 

β. στην καλύτερη διαχείριση του μεγάλου αριθμού τουριστών. 
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               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ε.Ε. για την πρόοδο και την υλοποίηση 

των  στρατηγικών που έχει υιοθετήσει, καθώς και να προτείνει νέες πολιτικές που 

θα στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ωκεανού. 

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 

 

Εισηγητές: Α. Κασσιανή, Θ. Σβιντρίδη, Γ. - Μ. Κουρτίδου, Ε. Ζαφειροπούλου, Χ. 

Προκοπίου, Α. Μουμίν, Κ. - Κ. Καλλαντζή, Ν. Κοσμόπουλος, Ι. - Μ. 

Κοντοβός, Π. Καψάλη, Μ. Αρχίπωβ, Δ. Κατσιμαγκλής, Λ. Τρίμμη, Ε. - 

Α. Κυργιάζου, Π. Γκολτζουκλόγλου, Ο. Βαζούρα, Μ. Παπαβασιλείου, 

Α. Πετροπούλου. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ε.Ε. για την πρόοδο και την 

υλοποίηση των  στρατηγικών που έχει υιοθετήσει, καθώς και να προτείνει νέες 

πολιτικές που θα στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ωκεανού. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί είναι το μεγαλύτερο και κυρίως το πιο 

σημαντικό οικοσύστημα στη Γη, καθώς παράγουν πάνω από το μισό 

οξυγόνο στον κόσμο και απορροφούν 50 φορές περισσότερο διοξείδιο του 

άνθρακα από την ατμόσφαιρα μας, 

– έχοντας υπόψη το μέγεθος της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών, 

υπολογισμένο βάσει της σημαντικής συμβολής των θαλάσσιων κλάδων 

στην οικονομική παραγωγή και την απασχόληση, 

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού 

συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 

λαθραίας και άναρχης αλιείας˙  

Β.  λαμβάνοντας υπόψη  ότι η Ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, ανάμεσα στους 17 στόχους που θέλει να πετύχει έως το 2030, έχει 

συμπεριλάβει τη βιώσιμη αξιοποίηση των ωκεανών, των θαλασσών και των 

υδάτινων πόρων˙   

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με αρμόδιες ΜΚΟ, να 

εγκαθιδρύσουν ένα ενιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης σε ζητήματα 

προστασίας των υδάτων και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας δράσεις 

όπως: 

 α. καμπάνιες ευαισθητοποίησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω 

αφιέρωσης τηλεοπτικού χρόνου για την προβολή οπτικοακουστικού 

υλικού φυσικών καταστροφών και την προώθηση σχετικών 

εθελοντικών δράσεων υπό μορφή διαφημίσεων, 

 β. ενδοσχολικές και πανεπιστημιακές δράσεις ενημέρωσης και 

δραστηριοποίησης των μαθητών μέσω της επίσκεψης ειδικών για τη 

διεξαγωγή ομιλιών και της ενσωμάτωσης περιβαλλοντολογικών 

δράσεων εντός του ωρολογίου προγράμματος ˙   
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2. καλεί τα κράτη - μέλη να εγγυηθούν μια αποτελεσματική αλιευτική πολιτική, 

ιδίως όσον αφορά στην προληπτική δράση, μέσω: 

α. της προώθησης της πλατφόρμας Traces NT, που επιτρέπει τη χρήση 

του προγράμματος CATCH για την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση της νόμιμης εισαγωγής 

αλιευτικών προϊόντων στο εσωτερικό της Ένωσης 

β.  της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων σχετικά με την παραβίαση του 

ανώτατου ορίου αλιευμένων προϊόντων και του επιτρεπτού μεγέθους 

αλιευτικών σκαφών ˙ 

3. ζητεί από τα κράτη - μέλη να συμβάλλουν στην προστασία των θαλάσσιων 

ειδών υπό εξαφάνιση, ιδίως μέσω: 

α. των πιο στοχευμένων ερευνών όσον αφορά τον εντοπισμό νέων ειδών 

που χρήζουν προστασίας, καθώς και της περαιτέρω αναπαραγωγής 

τους 

β. της επίβλεψης ήδη υπαρχουσών περιοχών διαβίωσης των εν λόγω 

οργανισμών από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και νεοσυσταθείσες 

εθελοντικές οργανώσεις ˙ 

4. προτείνει στα κράτη - μέλη να λάβουν πιο δραστικά μέτρα αντιμετώπισης 

και πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης από το πλαστικό μέσω: 

α. χρηματοδότησης πανεπιστημιακών ερευνών πάνω σε χημικές ουσίες 

που συμβάλλουν στη διάσπαση των ρύπων, όπως το ένζυμο 

υδρολάση  

β. της εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων εκ μέρους 

βιομηχανικών και νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, για την αποτροπή 

των ρύπων,  ιδίως από προϊόντα πρόληψης κατά της νόσου COVID 19 

(παραδείγματος χάριν μάσκες, γάντια, συσκευασίες αντισηπτικών 

κ.λπ.). 
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               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τις μεθόδους καταπολέμησης του ρατσιστικού και ξενοφοβικού λόγου 

στα ψηφιακά μέσα και έχοντας υπόψη το έως τώρα καθεστώς ανωνυμίας και τον 

σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. 

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

Εισηγητές: Α. Αγγελίδης, Δ. Ραξενίδου, Π. Μπραζιώτη, Ε. Βελησσαρίου, Μ. 

Μπαρμπούτη, Ε. - Ν. Χουρδάκη, Ε. Σπυρίδου, Ρ. Ζαχαράκη, Α. 

Σκαρλάτος, Κ. Καρδούλα, Α. Κοντογιάννη, Χ. Δρογγίτης, Δ. 

Πονομάρεβ, Ε. Μεγρέμη, Σ. Νικολακοπούλου. 
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σχετικά με τις μεθόδους καταπολέμησης του ρατσιστικού και ξενοφοβικού 

λόγου στα ψηφιακά μέσα και έχοντας υπόψη το έως τώρα καθεστώς 

ανωνυμίας και τον σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της 

έκφρασης. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα Άρθρα 8 και 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν αντίστοιχα την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και την ελευθερία έκφρασης κάθε ατόμου, 

καθώς και τους περιορισμούς που τίθενται στις παραπάνω ελευθερίες στην 

παράγραφο 2 του Άρθρου 11,  

– αποδεχόμενο τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 

την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και την απόφαση - 

πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την πάταξη του ρατσισμού μέσω του ποινικού 

δικαίου,  

Α.  υπογραμμίζοντας την έξαρση του φαινομένου της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο, ιδίως στο διάστημα της πανδημίας˙ 

Β.  στηρίζοντας το νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού για το διάστημα 2020-2025˙ 

   

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ζητά, με στόχο την εξάλειψη της ρητορικής μίσους από τα ψηφιακά μέσα, 

τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, εντάσσοντας: 

α. νομικές κυρώσεις για τους θύτες μέσω αποκλεισμού από τα ψηφιακά 

μέσα ή δια της δικαστικής οδού, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

παραπτώματος 

β.  απλοποιημένη και σαφέστερη διατύπωση του κώδικα δεοντολογίας των 

αντίστοιχων πλατφορμών σχετικά με τον ορισμό της ρητορικής μίσους, 

της ελευθερίας λόγου και των παραπάνω κυρώσεων ˙ 

2. συστήνει τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, κοινού για όλα τα κράτη, που  θα περιλαμβάνει: 

α.  νέες πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις 

σχετικά με άλλες κουλτούρες, και διεύρυνση των υπαρχουσών (πχ 
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Erasmus), ώστε να καταπολεμηθεί η ρίζα του προβλήματος της 

ρητορικής μίσους, δηλαδή τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 

β. ειδικά μαθήματα και σεμινάρια από εμπειρογνώμονες για την 

πληρέστερη ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με 

την ορθή χρήση των ψηφιακών μέσων καθώς και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους στον κυβερνοχώρο, για να περιοριστούν τα 

φαινόμενα ρητορικής μίσους λόγω άγνοιας ˙ 

3. προτείνει τη δημιουργία μιας επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους 

της ΕΕ, των κυβερνήσεων των κρατών-μερών, ΜΚΟ, επιστημόνων  και της 

κοινωνίας των πολιτών με στόχο: 

α.  τη χαρτογράφηση των περιστατικών ρητορικής μίσους, τον έλεγχο της 

τήρησης της δεοντολογίας στις  πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και 

την καταχώρηση καταγγελιών μισαλλόδοξου λόγου  

β. την ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων με τη δημιουργία μιας 

δωρεάν τηλεφωνικής ή διαδικτυακής γραμμής στήριξης ˙ 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για περιορισμό της ανωνυμίας στο πλαίσιο του 

σεβασμού της ελεύθερης έκφρασης αλλά και της καταπολέμησης της 

ρητορικής μίσους ζητώντας: 

α.  την υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών ως προαπαιτούμενο για 

την εγγραφή τους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων με ρήτρες εμπιστευτικότητας από τα αρμόδια φυσικά 

πρόσωπα των πλατφορμών 

β.  την κοινοποίηση της ταυτότητας των χρηστών στις αρμόδιες αρχές 

από την πλατφόρμα   μόνο  σε περίπτωση ποινικής τους  δίωξης για 

εκδηλώσεις ρητορικής μίσους και ρατσιστικού λόγου ˙ 

5. προτρέπει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και 

Καινοτομίας με εξειδικευμένους επιστήμονες και σχετικούς φορείς, 

πρόθυμους να διαθέσουν πόρους για επιστημονικές έρευνες, ώστε να 

αναπτυχθεί περαιτέρω η τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να αναγνωρίζει 

άμεσα,  αντικειμενικά  και αδιάβλητα τις εκδηλώσεις της ρητορικής μίσους 

στο διαδίκτυο, να προειδοποιεί τους χρήστες για το περιεχόμενο αυτό, αλλά 

και να ενημερώνει τους αρμόδιους της αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας. 
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               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2024 

 

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 

 

 

20.1.2023 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ένωσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτοί να εξαλειφθούν με 

σεβασμό προς την τεχνολογική πρόοδο. 

 

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 

 

Εισηγητές: Ι. Κωνσταντινίδης, Μ. Χασιώτης, Λ. - Α. Ατζανού, Μ. Δετσαρίδη, Ν. 

Κουντουράκης, Κ. Χαριζάνη, Θ. Φινδάνη, Π. Μήλιου, Α. Τζιούρα, Α. 

Γκλάρα, Θ. Σιακαβέλης, Ν. - Μ. Τσάκου, Α. - Χ. Ζαμπίτη, Ε. Ζλάτου, Α. 

Τσαγκούρη, Β. Καρδούλα, Σ. Πιπερίδου, Φ. Χαντζίδης. 
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σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ένωσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτοί να εξαλειφθούν με 

σεβασμό στην τεχνολογική πρόοδο. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, η οποία εγκρίθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως 

«Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

– έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

καθώς και την κοινωνική, οικονομική και εξωτερική διάσταση του 

πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί το κλειδί για τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης 

ταυτότητας κάθε κράτους μέλους και την εξασφάλιση της πολιτιστικής 

πολυμορφίας της Ένωσης,  

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα εμφανή πρόοδο της Ένωσης στον 

τομέα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία κατέστη 

επιτακτική κατά την περίοδο της πανδημίας˙ 

Β. αναγνωρίζοντας τους ποικίλους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού και την ανάγκη εξάλειψης 

αυτών˙   

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις απαραίτητες 

ασφαλιστικές δικλίδες, όπως: 

α. τη θέσπιση κοινής νομοθεσίας για την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων του δημιουργού και για τη διασφάλιση της συγκατάθεσής 

του  με στόχο την καταπάτηση του φαινομένου της υποκλοπής 

β.   τη δημιουργία ομάδας ειδικών, κοινής για όλα τα κράτη μέλη, η οποία 

θα επωμιστεί τον έλεγχο της αυθεντικότητας των δεδομένων και την 

ευθύνη της παρέμβασης σε πιθανές παραβιάσεις της 

προαναφερόμενης νομοθεσίας ˙ 
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2. προτείνει στα κράτη - μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή της ιδιωτικοποίησης των ψηφιακών φορέων πολιτισμού μέσω της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, όπως είναι οι συζητήσεις σε ανοιχτές 

διαδικτυακές συνομιλίες (φόρουμ) με στόχο τον περιορισμό του 

ολοκληρωτισμού των ιδεολογικών επιρροών των ιδιωτικών εταιρειών ˙ 

3. ζητεί από τα κράτη - μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα, ώστε να ενισχυθεί η 

συμμετοχική χρηματοδότηση και η ιδιωτική χρηματοδότηση από χορηγίες ή 

ιδρύματα και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί σε όλα τα κράτη μέλη η ίση πρόσβαση στην ενιαία ψηφιακή 

αγορά, με παράλληλη κατοχύρωση της δίκαιης και αξιοπρεπούς αμοιβής 

των δημιουργών του έργου βάσει κοινών και αναγνωρισμένων κριτηρίων ˙ 

4. καλεί τα κράτη - μέλη να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα, ώστε να 

προβάλλεται η αξία του πολιτισμού μέσω:  

α.  της ενημέρωσης των πολιτών είτε από κρατικούς φορείς είτε από τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης  σχετικά με τις διαθέσιμες ψηφιακές δυνατότητες 

και 

β. της παροχής υποχρεωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς 

αναφορικά με την ορθή χρήση των ψηφιακών μέσων, ώστε να 

μπορούν να τα αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ˙ 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα να καλλιεργεί την κριτική 

σκέψη και την ικανότητα των μαθητών να βρίσκουν και να αναζητούν 

πληροφορίες μέσω:  

α.  της ανάθεσης εργασιών από τους εκπαιδευτικούς, στις οποίες θα 

αξιοποιούνται τα ψηφιακά μέσα 

β.  της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων με επίκεντρο την 

αφύπνιση των πολιτών σχετικά με την υπεύθυνη χρήση και αξιοποίηση 

των ψηφιακών μέσων. 
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