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ABOUT THE EUROPEAN PARLIAMENT
The European Parliament consists of 751 members elected in all 28 
member states of the European Union. Since 1979 MEPs have been 
elected by direct universal suffrage for a five-year period. Each country 
decides on the form its election will take, but must guarantee equality 
of the sexes and a secret ballot. EU elections are by proportional repre-
sentation. Voting age is 18, aside from Austria, where it is 16.

Seats are allocated on the basis of population of each Member 
State. Slightly more than a third of MEPs are women. MEPs 
are grouped by political affinity, not nationality. MEPs divide 
their time between their constituencies, Strasbourg - where 
12 plenary sittings a year are held - and Brussels, where they 
attend additional plenary sittings, as well as committee and 
political group meetings. The terms and conditions for mem-
bers are laid out in the Statute of 2009.

The European Parliament and the Coun-
cil of the European Union are given the 
same weight on a wide range of issues, 
including economic governance, immi-
gration, energy, transport, the environ-
ment, and consumer protection.

The major i ty of European laws are 
adopted jointly by the European Par-
liament and the Council.

The co-decision procedure was intro-
duced by the Maastricht Treaty on Euro-
pean Union (1992), and extended and 
made more effective by the Amsterdam 
Treaty (1999). With the Lisbon Treaty that 
took effect on December 1, 2009, the 
renamed ordinary legislative procedure 
became the main legislative procedure 
of the EU´s decision-making system.

The parliament may approve or reject a 
legislative proposal, or propose amend-

ments to it. The Council is not legally 
obliged to take account of parliament’s 
opinion but in line with the case-law of 
the Court of Justice, it must not take a 
decision without having received it.

In the beginning, the 1957 Treaty of 
Rome gave Parliament an advisory role 
in the legislative process; the Commis-
sion proposed and the Council adopted 
legislation.

The Single European Act (1986) and 
the Maastricht, Amsterdam, Nice and 
Lisbon Treaties successively extended 
parliament’s prerogatives. It can now 
co-legislate on equal footing with the 
Council in a vast majority of areas (see 
Ordinary legislative procedure) and con-
sultation became a special legislative 
procedure (or even a non-legislative 
procedure) used in a limited number 
of cases.

This procedure is now applicable in a 
limited number of legislative areas, such 
as internal market exemptions and com-
petition law. Parliament’s consultation is 
also required, as a non-legislative pro-
cedure, where international agreements 
are being adopted under the Common 
Foreign and Security Policy (CFSP).

EUROPEAN 
PARLIAMENT 
PROCEDURES
How Eu Parliament decision
making is conducted
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MEET THE CYPRIOT MEPs
CYpRUs is RepReseNted bY six 
pARliAmeNtARiANs iN the eU’s 
legislAtive bodY, five meN ANd 
oNe womAN.

Lefteris Christoforou was 
born on August 21, 1963 in 
Famagusta and is a mem-

ber of the European People’s 
Party parliamentary group.  He is also 
the deputy president of the DISY party 
in Cyprus. 
He is a member of the EU Committee 
on Budgets (BUDG), and the delega-
tion on relations with the United States.  
Christoforou is also a deputy on the 
Committee Industry, Research, and 
Energy (ITRE), the Committee of Inquiry 
to investigate alleged contraventions 
and maladministration in the applica-
tion of Union law in relation to money 
laundering, tax avoidance and tax eva-
sion (PANA), the Delegation for rela-
tions with Israel (D-IL), the Delegation 
to the Parliamentary Assembly of the 
Union for the Mediterranean (DMED). 

Takis Hadjigeorgiou was 
born on December 11, 
1956 in Paphos and is a 

member of the Confederal 
Group of the European United Left - 
Nordic Green Left.  He is also a dep-
uty of the Progressive Party of Work-
ing People - Left - New Forces (AKEL) 
in Cyprus.
He is the vice-chair of the Delegation 
to the EU-Turkey Joint Parliamentary 
Committee (D-TR).  Hadjigeorgiou is 
also a member of the Committee on 
Petitions (PETI) and the Delegation to 
the Euronest Parliamentary Assembly 
(DEPA).  The MEP also participates 
in the Committee on Foreign Affairs 
(AFETI), the Committee of Inquiry to 
investigate alleged contraventions and 
maladministration in the application of 
Union law in relation to money laun-
dering, tax avoidance and tax evasion 
(PANA), the Delegation to the EU-Ser-
bia Stabilisation and Association Parlia-
mentary Committee (D-RS), the Dele-
gation to the EU-Ukraine Parliamentary 
Association Committee (D-UA). 

Costas Mavrides was 
born May 27, 1962 in Kato 
Dikomo and is a member of 

the Group of the Progressive 
Alliance of Socialists and Democrats in 
the European Parliament.  He is also a 
deputy of the DISY party in Cyprus. 
Mavrides is also a member of the 
Committee on Economic and Mone-
tary Affairs (ECON) and the Delegation 
to the EU-Turkey Joint Parliamentary 
Committee (D-TR). He also partici-
pates on the Committee on Interna-

tional Trade (INTA) and the Delegation 
for relations with Israel (D-IL).

Demetris Papadakis 
was born on August 22, 
1966 in Famagusta and 

is a member of the Group 
of the Progressive Alliance of Social-
ists and Democrats in the European 
Parliament.  He is also a deputy of the 
EDEK party in Cyprus. 
He is a member of the Committee on 
Foreign Affairs (AFET) and the Del-
egation to the EU-Russia Parliamen-
tary Cooperation Committee (D-RU).  
Papadakis also participates on the 
Committee on Regional Development 
(REGI), the Committee on Petitions 
(PETI), and the Delegation for relations 
with the countries of Central America 
(DCAM). 

Neoklis Sylikiotis was 
born on January 24, 1959 
in Limassol and is a mem-

ber of the Confederal Group 
of the European United Left - Nordic 
Green Left.  He is also a member 
of the Progressive Party of Working 
People - Left - New Forces (AKEL) in 
Cyprus.
Sylikiotis is the chair of the Delegation 
for relations with Palestine (DPLC).  
He is a member of the Conference of 
Delegation Chairs (CPDE), the Com-
mittee on Industry, Research and 
Energy (ITRE), and the Committee of 
Inquiry into Emission Measurements 
in the Automotive Sector (EMIS).  He 
also participates on the Committee on 
Employment and Social Affairs (EMPL), 
the Delegation to the ACP-EU Joint 
Parliamentary Assembly (DACP), and 
the Delegation to the Parliamentary 
Assembly of the Union for the Mediter-
ranean (DMED). 

Eleni Theocharous was 
born on June 24, 1953 in 
Amiantos and is a member 

of the European Conserva-
tives and Reformists Group.  She is 
also the head of the ‘Solidarity Move-
ment’ in Cyprus. 
Theocharous is a member of the Com-
mittee on Development (DEVE), the 
Committee on Petitions (PETI), and 
the Delegation to the EU-Turkey Joint 
Parliamentary Committee (D-TR).  She 
also participates in the Committee on 
Foreign Affairs (AFETI) and the Delega-
tion to the ACP-EU Joint Parliamen-
tary Assembly (DACP). 
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NEWS

italian mep of the european peo-
ple’s party (epp) Antonio tajani 
was elected as the new president 
of the european parliament in Jan-
uary. Antonio tajani (epp, it) won 
parliament’s presidential election 
with 351 votes in a final face-off 
with gianni pittella (s&d, it), who 
secured 282 votes.

Antonio Tajani elected as new 
Eu Parliament president 

the outcome of the fourth ballot was as follows:
Antonio Tajani (EPP, IT) 351
Gianni Pittella (S&D, IT) 282
Valid votes cast: 633
Abstentions: 80
Total votes cast: 713
No candidate won the required absolute majority of valid votes cast in 
the first three rounds of voting in Parliament’s presidential election. 
the outcome of the third ballot was as follows:
Antonio Tajani (EPP, IT) 291 (+4)
Gianni Pittella (S&D, IT) 199 (-1)
Helga Stevens (ECR, BE) 58 (-8)
Jean Lambert (Greens/EFA, UK) 53 (+2)
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 45 (+3)
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 44 (-1)
Valid votes cast: 690
Absolute majority: 346
Total votes cast: 719
the outcome of the second ballot was as follows:
Antonio Tajani (EPP, IT) 287 (+13)
Gianni Pittella (S&D, IT) 200 (+ 17)
Helga Stevens (ECR, BE) 66 (-11)
Jean Lambert (Greens/EFA, UK) 51 (-5)
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 45 (+2)
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT) 42 (-8)
Valid votes cast: 691
Absolute majority: 346
Total votes cast: 725
the outcome of the first ballot was as follows:
Antonio Tajani (EPP, IT) 274
Gianni Pittella (S&D, IT) 183
Helga Stevens (ECR, BE) 77
Jean Lambert (Greens/EFA, UK) 56
Eleonora Forenza (GUE/NGL) 50
Laurentiu Rebega (ENF, RO) 43
Valid votes cast in the first ballot: 683
Absolute majority: 342
Total votes cast: 718 

Candidates’ presentations before the vote
The election for the Parliament’s presidency began with three-min-
ute speeches by the six candidates, where they outlined their ideas 
on to lead the chamber over the next two and a half years.



Aarhus in Denmark and Paphos in Cyprus have been declared as 
Europe’s cultural capitals for 2017. Since the capitals of culture 
initiative was launched in 1985, 54 cities around Europe have had 
the honour. The aim is to highlight the richness of Europe’s cultural 
diversity and looks at its shared history and heritage. Read more 
about this year’s cultural capitals.

AArHuS 
Aarhus is Denmark’s second-
largest city with a population of 
331,558. Founded as a Viking set-
tlement in the 8th century, it is both 
the oldest and the youngest city in 
the country as 13% of its popula-
tion is made up of students. Popu-
lar attractions in Aarhus include the 
Aros art museum, the Old town, 
which is an open-air museum, and 
Moesgaard Museum, which has a 

large archaeological collection. The city is also notable for its musical history.
For its stint as cultural capital Aarhus has adopted the theme of Rethink and 
will be using art and culture to rethink the challenges of tomorrow. The aim is to 
encourage sustainable development.
Danish Greens/EFA member Margrete Auken still thinks fondly of the city 
where she lived as a baby: “I was baptised in Aarhus Cathedral in February 
1945. It was the last phase of the Second World War. The party afterwards 
was held at Marselisborg Hospital because my parents, who were doctors, 
lived there. Of course it was impossible to get any good wine at this point, but 
rumour has it, it was still a fun party. Even though my family moved to Copen-
hagen when I was one and a half years old, I still feel so deeply attached to 
the city and especially Aarhus Cathedral. The Second World War and the 
resistance movement played a great part in the stories I was told throughout 
my childhood and thereby played a great part in my imagination and my life.”

PAPHoS
Paphos in Cyprus was the country’s capital during Hellenistic and Roman times. 
Today the city counts 88,266 inhabitants and has a rich historical legacy with 
many cultural heritage sites.
The city’s concept for this year is Open Air Factory, based on a tradition spanning 
thousands of years when culture was enacted out in the open air. In addition the 
city’s geographical proximity to the Middle East as well as to the European main-
land, puts Paphos in a great position to act as a link for cultural exchange.
Cypriot GUE/NGL member Takis Hadjigeorgiou praised the city’s illustrious past: 
“Paphos is more than just another city. Its history stretches back four thousand 
years and it was the capital of Cyprus in Hellenistic and Roman times. Its long 
history combined with multicultural openness of this prime tourist destination 
give it a special glow. Paphos castle, and theatre, the tombs of the Kings and 
the famous mosaics are all part of the city as Capital of Culture for 2017. It is no 
coincidence and it is an honour for both Cyprus and Europe that UNESCO has 
included the archaeological sites of the New Paphos and Palepaphos in its list of 
World Heritage Monuments.”

EP-GUIDE
JANUARY 2017

EP
4U

 Paphos and Aarhus named 
cultural capitals of EU in 2017
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CETA Approval
CETA, the Eu-Canada trade deal, was approved by the 
Eu parliament’s international trade committee on Jan-
uary 24.

The agreement, which would remove tariffs on most traded goods 
and services, will be put to a final vote by all MEPs next month. 
Speaking in a Facebook Live interview, Artis Pabriks, the MEP 
responsible for steering the deal through Parliament, said: “The 
prime motivation is to ensure more wealth from trade. CETA is a 
really good example of how good trade deals should be made.”

Responding to concerns from parliament’s facebook follow-
ers that there is not sufficient transparency surrounding CetA, 
pabriks pointed out that the deal has been available online for 
the past three years. Addressing fears that it may impinge on 
national sovereignty, he said: “In Europe we have our constitu-
tions, our laws and our EU treaties. This trade deal is not capable 
of overruling any of them.”

While noting that CETA would not be a “panacea”, the Latvian 
member of the EPP group pointed out that small and medium-sized 
enterprises would actually have the most to gain and that inter-
national trade is currently responsible for 14% of EU employment. 
Addressing concerns that food which does not meet European 
standards could flood the EU market, he said: “The fact is that this 
agreement does not allow a decrease in standards on our continent. 
The Canadians are likeminded with us Europeans. There are certain 
areas where EU standards are superior and others where the Cana-
dians are better. This deal is based on the best practices on both 
sides of the Atlantic, so Canadians will gain, as will we.”

ThE EU-CAnADA TRADE AgREEMEnT AiMS To BooST TRADE 
AnD invESTMEnT flowS BETwEEn ThE EU AnD ThE noRTh 
AMERiCAn CoUnTRy of MoRE ThAn 36 Million PEoPlE. 
ThE EU AnD CAnADA SignED ThE AgREEMEnT on oCToBER 
30, 2016 BUT ThE DEAl MUST BE RATifiED By ThE EURo-
PEAn PARliAMEnT BEfoRE iT CAn CoME inTo foRCE. ThE 
EU iS AlREADy CAnADA’S SEConD MoST iMPoRTAnT TRAD-
ing PARTnER AnD TRADE BETwEEn ThE Two PARTiES iS 
ExPECTED To RiSE By MoRE ThAn 20% onCE CETA iS fUlly 
iMPlEMEnTED.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους 
στα 28 κράτη μέλη. Εδώ και περίπου 40 χρόνια, από το 1979, οι 
ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για 
μία πενταετία. Η κάθε χώρα μέλος αποφασίζει για τη μορφή που 
θα λάβουν οι εκλογές, ωστόσο πρέπει να εξασφαλίζει την ισότητα 
των φύλων και τη μυστικότητα της ψήφου. Οι ευρωπαϊκές εκλογές 
γίνονται με αναλογικό σύστημα και το όριο ηλικίας για το δικαίωμα 
ψήφου είναι τα 18 έτη, εκτός από την Αυστρία όπου είναι τα 16.

Οι έδρες κατανέμονται 
με κριτήριο τον 
πληθυσμό κάθε κράτους 
μέλους. Οι γυναίκες 
είναι λίγο περισσότερες 
από το ένα τρίτο 
των βουλευτών. Οι 
βουλευτές χωρίζονται 
σε πολιτικές ομάδες 
και όχι με κριτήριο την 

εθνικότητα. Οι βουλευτές μοιράζουν τον χρόνο τους σε κυρίως 
τρεις «περιοχές»: Ανάμεσα στην εκλογική περιφέρειά τους, στο 
Στρασβούργο, όπου διεξάγονται 12 σύνοδοι της ολομέλειας 
κάθε έτος, και στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχουν σε πρόσθετες 
συνόδους, καθώς και σε συνεδριάσεις των επιτροπών και των 
πολιτικών ομάδων τους. Να σημειωθεί τέλος, ότι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να σέβονται οι βουλευτές προσδιορίζονται 
στο Καθεστώς των Βουλευτών, που εγκρίθηκε το 2009.

Η διαδικασία συναπόφασης 
καθιερώθηκε μέσα από τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ του 1992. Επτά χρόνια 
μετά με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ η 
διαδικασία αυτή διευρύνθηκε και έγινε 
πιο αποτελεσματική. Με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 
1η Δεκεμβρίου 2009, μετονομάστηκε 
σε συνήθη νομοθετική διαδικασία και 
έγινε η βασική νομοθετική διαδικασία 
στο σύστημα λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία 
θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρύ φάσμα 
τομέων (για παράδειγμα οικονομική 
διακυβέρνηση, μετανάστευση, 
ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον, 
προστασία των καταναλωτών, κ.λπ.). Η 
μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών 
νόμων θεσπίζονται από κοινού από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει 
νομοθετική πρόταση, ή να ζητήσει 
τροποποιήσεις. Το Συμβούλιο δεν 
δεσμεύεται νομικά να λάβει υπόψη τη 

γνώμη του Κοινοβουλίου αλλά, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου, δεν 
μπορεί να αποφασίσει χωρίς να έχει 
λάβει τη γνώμη αυτή. Αρχικά, η Συνθήκη 
της Ρώμης, του 1957, ανέθετε στο 
Κοινοβούλιο συμβουλευτικό ρόλο στη 
νομοθετική διαδικασία με την Επιτροπή 
να πρότεινε και το Συμβούλιο να εγκρίνει 
τις νομοθετικές πράξεις.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) 
και, στη συνέχεια, οι Συνθήκες του 
Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας 
και της Λισαβόνας διεύρυναν διαδοχικά 
τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
τώρα να συν-νομοθετεί ισότιμα με το 
Συμβούλιο στη μεγάλη πλειονότητα 
των τομέων (βλ. συνήθης νομοθετική 
διαδικασία), ενώ η διαβούλευση έγινε 
ειδική νομοθετική (ή και μη νομοθετική) 
που χρησιμοποιείται σε περιορισμένο 
αριθμό περιπτώσεων. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται τώρα σε περιορισμένο 
αριθμό νομοθετικών τομέων, όπως οι 
εξαιρέσεις της εσωτερικής αγοράς 
και το δίκαιο του ανταγωνισμού. Η 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο είναι 
επίσης απαραίτητη ως μη νομοθετική 
διαδικασία σε περίπτωση που εγκρίνονται 
διεθνείς συμβάσεις στο πλαίσιο της 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Συνήθης νομοθετική 
διαδικασία

EP-GUIDEΟΔΗΓΟΣ
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Κύπρος εΚπροςωπείταί απο 6 
εύρωβούλεύτες, πεντε αντρες 
Καί μία γύναίΚα:

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου 
γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου του 
1963 είναι από την Αμμόχωστο 

και ανήκει στην Κoιvoβoυλευτική 
Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς 
(Χριστιαvoδημoκράτες). Είναι αναπληρωτής 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Είναι μέλος στην 
BUDG, Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην 
D-US Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
Αναπληρωτής, την ITRE, Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
στην PANA, εξεταστική επιτροπή για τη 
διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων 
και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, τη 
φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, στην 
D-IL, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το 
Ισραήλ και στην DMED, αντιπροσωπεία 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Ο Τάκης Χατζηγεωργίου 
γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 
του 1956 και είναι από την Πάφο 

και ανήκει στην Συνομοσπονδιακή 
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτ ικής 
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ. Είναι αντιπρόεδρος της D-TR, 
Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας,  μέλος της 
PETI, Επιτροπής Αναφορών, της DEPA, 
Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Euronest και αναπληρωτής 
στην, AFET, την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων καθώς και στην PANA, την 
Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση 
καταγγελλόμενων παραβιάσεων και 
περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε 
σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, τη 
φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. 
Ακόμη είναι αναπληρωτής στην D-RS, 
αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
ΕΕ-Σερβίας. Επίσης είναι στην D-UA, την 
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Ο  Κ ώ σ τ α ς  Μ α υ ρ ί δ η ς 
γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 
1962 και είναι απότ ο Κάτω 

Δίκωμο. Ανήκει στην ομάδα της 
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών και είναι μέλος του 
ΔΗΚΟ. Είναι Μέλος της ECON, Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, 

της D-TR, Αντιπροσωπείας στη Μικτή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας και 
Αναπληρωτής σε INTA, Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, και D-IL, Αντιπροσωπεία για τις 
σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης 
γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 
1966 κα ι  ε ί να ι  από την 

Αμμόχωστο. Ανήκει στην Οάδα 
της Προοδευτ ικής Συμμαχ ίας των 
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και μέλος 
της ΕΔΕΚ. Επίσης είναι Μέλος στην AFET, 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην 
D-RU, Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή 
Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, 
και Αναπληρωτής στην REGI, Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στην PETI, 
Επιτροπή Αναφορών και στην DCAM, την 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες 
της Κεντρικής Αμερικής.

Ο Νεοκλής Συλικιώτης 
γ ε ν ν ή θ η κ ε  σ τ ι ς  2 4 
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ  1 9 5 9  κ α ι 

είναι από τη Λεμεσό. Είναι 
Αντιπρόεδρος στην Συνομοσπονδιακή 
Ομάδα της  Ευρωπα ϊκής Ενωτ ικής 
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων 
των Βορείων Χωρών. Είναι μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Είναι 
Πρόεδρος της DPLC, Αντιπροσωπείας 
για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη και 
μέλος τόσο στη CPDE, τη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Αντιπροσωπειών, όσο 
και στην ITRE, Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, καθώς και 
στην EMIS, την Εξεταστική επιτροπή 
γ ια  τ ις  μετρήσε ις  εκπομπών στην 
αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης είναι 
Αναπληρωτής της EMPL, Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Ακόμη είναι Αναπληρωτής στην DACP, 
την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 
και στην  DMED, την Αντιπροσωπεία στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης 
για τη Μεσόγειο.

Η  Ε λ έ ν η  Θ ε ο χ ά ρ ο υ ς 
γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 
1953 κα ι  ε ί να ι  από τον 

Αμ ίαντο.  Ε ίνα ι  μέλος του 
προεδρείου της Ομάδας των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και 
Πρόεδρος της Αλληλεγγύης. Επίσης είναι 
Μέλος της DEVE, Επιτροπής Ανάπτυξης, 
της PETI, Επιτροπής Αναφορών, της 
D-TR,  Αντ ιπροσωπε ίας  στη  Μικτή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 
και Αναπληρώτρια στην AFET, Επιτροπή 
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  Υ π ο θ έ σ ε ω ν ,  D A C P , 
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση  Ίσης  Εκπροσώπησης 
ΑΚΕ-ΕΕ.
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ο Antonio Tajani (ελΚ, ίταλία) 
κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 
εΚ με 351 ψήφους στον τέταρτο και 
τελευταίο γύρο αναμέτρησης με τον 
Gianni Pittella (ςοσιαλιστές, ίταλία) 
ο οποίος συγκέντρωσε 282 ψήφους.

Antonio Tajani, ο νέος Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του τέταρτου γύρου ήταν τα εξής: 
Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία) 351
Gianni Pittella (Σοσιαλιστές, Ιταλία) 282
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 633
Αποχές: 80
Σύνολο ψήφων: 713
Κανένας υποψήφιος δεν κέρδισε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο γύρο της μυστικής 
ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου του ΕΚ την Τρίτη 17 Ιανουαρίου.
Τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου ήταν:
Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία) 291 (+4)
Gianni Pittella (Σοσιαλιστές, Ιταλία) 199(-1)
Helga Stevens (ΕΣΜ, Βέλγιο) 58 (-8)
Jean Lambert (Πράσινοι, Ηνωμένο Βασίλειο) 53 (+2)
Laurențiu Rebega (Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, Ρουμανία) 45 (+3)
Eleonora Forenza (Ευρ. Ενωτ. Αριστερά, Ιταλία) 44 (-1)
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 690
Απόλυτη πλειοψηφία: 346
Σύνολο ψήφων: 719
Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ήταν τα εξής:
Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία) 287 (+13)
Gianni Pittella (Σοσιαλιστές, Ιταλία) 200(+17)
Helga Stevens (ΕΣΜ, Βέλγιο) 66 (-11)
Jean Lambert (Πράσινοι, Ηνωμένο Βασίλειο) 51 (-5)
Laurențiu Rebega (Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, Ρουμανία) 45 (+2)
Eleonora Forenza (Ευρ. Ενωτ. Αριστερά, Ιταλία) 42 (-8)
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 691
Σύνολο ψήφων: 725
Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ήταν τα εξής:
Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία) 274
Gianni Pittella (Σοσιαλιστές, Ιταλία) 183
Helga Stevens (ΕΣΜ, Βέλγιο) 77
Jean Lambert (Πράσινοι, Ηνωμένο Βασίλειο) 56
Eleonora Forenza (Ευρ. Ενωτ. Αριστερά, Ιταλία) 50
Laurențiu Rebega (Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, Ρουμανία) 43
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 683
Σύνολο ψήφων: 718

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία είναι μυστική και πως μπορεί να 
εξελιχθεί σε τέσσερις γύρους. Υπάρχου υποψηφιότητες που ενδέχεται να 
αποσυρθούν ή νέες υποψηφιότητες που να κατατίθενται πριν την έναρξη του 
δεύτερου ή του τρίτου γύρου των ψηφοφοριών.  

Οι παρουσιάσεις των υποψηφίων
Η διαδικασία για την εκλογή του νέου προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ξεκίνησε με τρίλεπτες τοποθετήσεις των έξι υποψηφίων, οι 
οποίοι παρουσίασαν τις ιδέες τους για το πως θα ηγηθούν του Κοινοβουλίου 
κατά τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ο . Guy Verhofstadt απέσυρε την 
υποψηφιότητά του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, Στη συνέχεια οι 
ευρωβουλευτές προχώρησαν στην ψηφοφορία του πρώτου γύρου.
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Η πάφος καθώς και η Άαρχους στη Δανία, ανακηρύχθηκαν ευρωπαϊκές 
πολιτιστικές πρωτεύουσες για το 2017.  οι πολιτιστικές πρωτεύουσες 
από τη δεκαετία του 1980, αναδεικνύουν τον πλούτο της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας της ευρώπης, την ιστορία των πόλεων και την 
κληρονομιά τους

Πάφος 
Η Πάφος υπήρξε πρωτεύουσα της Κύπρου κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων. Σήμερα η πόλη αριθμεί 88.266 κατοίκους και έχει πλούσια 
ιστορική κληρονομιά. Η κεντρική ιδέα του Προγράμματος Πάφος2017 βασίζεται σε 
μια παράδοση χιλιάδων χρόνων, τότε που ο πολιτισμός αναπτυσσόταν σε ανοιχτούς 
χώρους και στην παραδοχή ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα νέο τρόπο 
σκέψης, ζωής και αντίδρασης έτσι ώστε να μπορούμε να επανασυνδέσουμε τους 
ανθρώπους με τους ανοιχτούς χώρους της περιοχής μας. Το Ανοιχτό Εργοστάσιο 
Πολιτισμού υπόσχεται να ταξιδέψει σε όλες τις περιοχές και τις κοινότητες της 
Πάφου, να προβάλει μαζικά τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πάφος2017 
και να δημιουργήσει έναν κοινό χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας για όλους. 
«Η Πάφος είναι κάτι περισσότερο από απλά μια πόλη. Μια ιστορία 4000 χιλιάδων 
χρόνων στα οποία η Πάφος υπήρξε πρωτεύουσα της Κύπρου κατά την ελληνιστική 
και ρωμαϊκή εποχή. Η ιστορία της σε συνδυασμό με την πολυπολιτισμικότητα 
που συνδυάζει σήμερα, αφού αποτελεί τουριστικός προορισμός, της προσδίδει 
μια ιδιαίτερη αίγλη. Το κάστρο της Πάφου, το θέατρο, οι τάφοι των Βασιλέων 
και τα γνωστά ψηφιδωτά δάπεδα πλέον γίνονται η πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το 2017.  Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ταυτόχρονα όμως και τιμή, 
τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρώπη, που η UNESCO συμπεριέλαβε τους 
αρχαιολογικούς χώρους της ‘Νέας Πάφου’ και της ‘Παλαίπαφου’ στον κατάλογο 
με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», δήλωσε ο Κύπριος 
ευρωβουλευτής Τάκης Χατζηγεωργίου (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά).

Άαρχους
Το Άαρχους είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη στη Δανία, με 
πληθυσμό 335.558 κατοίκους. 
Ένας αρχαίος οικισμός των Βίκινγκ 
που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα, 
είναι η παλαιότερη αλλά και η 
νεότερη πόλη της χώρας, καθώς 
το 13% του πληθυσμού είναι 
φοιτητές. Τα αξιοθέατα της πόλης 

συμπεριλαμβάνουν το μουσείο Τέχνης του Άαρχους, την παλιά πόλη και το 
μουσείο Moesgaard, που φιλοξενεί μεγάλη αρχαιολογική συλλογή.  Επίσης, η 
πόλη είναι γνωστή και για τη μουσική της παράδοση και ιστορία. «Βαφτίστηκα στον 
Καθεδρικό ναό του Άαρχους το Φεβρουάριο του 1945.Ήταν η τελευταία φάση του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και οι μόνοι δύο που δεν είχαν ψεύτικα ονόματα ήταν η 
μητέρα μου και εγώ. Το πάρτι μετά τη βάφτιση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο 
του Marselisborg, καθώς οι γονείς μου ήταν γιατροί και έμεναν εκεί. Φυσικά, κανείς 
δεν μπορούσε να βρει καλό κρασί εκείνο τον καιρό, ωστόσο ήταν μια ευχάριστη 
ημέρα. Και ακόμα και αν η οικογένειά μου μετακόμισε στην Κοπεγχάγη όταν εγώ 
ήμουν μόλις 1,5ετών, εξακολουθώ να νιώθω βαθιά μέσα μου τη σύνδεση με την 
πόλη και ιδιαίτερα με τον καθεδρικό ναό του Άαρχους. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
και το Κίνημα της Αντίστασης έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε όλες τις ιστορίες των 
παιδικών μου χρόνων και επομένως είναι μεγάλο κομμάτι στην φαντασία μου και τη 
ζωή μου», δήλωσε η Μαργκρέτ Αούκεν (Δανία, Πράσινοι).

Πάφος και Άαρχους οι 
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 
της Ευρώπης για το 2017
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Έγκριση CETA 
Στις 24 Ιανουαρίου εγκρίθηκε από την επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου του ΕΚ  η CETΑ. Πρόκειται για την εμπορική 
συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά. 

Μια συμφωνία που καταργεί τους δασμούς στις εμπορικές 
συναλλαγές αγαθών και προϊόντων μεταξύ των δύο πλευρών. 
Ο εισηγητής του ΕΚ Άρτις Πάμπρικς, μιλώντας για τη CETA σε 
συνέντευξη του στη σελίδα του ΕΚ στο Facebook, δήλωσε ότι 
πρωταρχικός στόχος της συμφωνίας είναι η αύξηση των κερδών από 
το εμπόριο».

Απαντώντας στις ανησυχίες των φίλων του ΕΚ στο Facebook, για 
τη διαφάνεια γύρω από τη συμφωνία ο κ .Πάμπρικς (Λετονία, ΕΛΚ), 
επεσήμανε ότι το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται διαθέσιμο 
στο διαδίκτυο εδώ και τρία χρόνια, ενώ στις ανησυχίες για τον 
περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας στα ζητήματα εμπορίου είπε ότι 
«στην Ευρώπη έχουμε τα συντάγματά μας, τους νόμους μας και 
έχουμε και τη Συνθήκη της Ένωσης. Αυτή η εμπορική συμφωνίας 
δεν μπορεί να αναιρέσει τίποτα από αυτά».

Σημειώνοντας ότι η CETA δεν αποτελεί πανάκεια, τόνισε ότι οι μικρές 
και οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που στην πραγματικότητα θα 
βγουν κερδισμένες, ενώ ανέφερε ότι το διεθνές εμπόριο καλύπτει 
σήμερα το 14% της απασχόλησης στην ΕΕ.

Στις ανησυχίες ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα κατακλειστεί από προϊόντα 
που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, απάντησε ότι η 
συμφωνία απαγορεύει τη μείωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 
«Οι Καναδοί έχουν την ίδια λογικοί με εμάς τους Ευρωπαίους. 
Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα υπερέχουν και άλλα στα οποία οι Καναδοί είναι καλύτεροι. 
Αυτή η συμφωνία βασίζεται στις καλύτερες πρακτικές και των δύο 
πλευρών», πρόσθεσε.

Η εμπορίΚΗ ςύμφωνία μεταξύ εε Καί ΚαναΔα ςτοχεύεί 
ςτΗν τονωςΗ τού εμπορίού Καί των επενΔύτίΚων ροων 
μεταξύ τΗς εε Καί τΗ βορείοαμερίΚανίΚΗς χωρας πού 
αρίθμεί περίςςοτερούς απο 36 εΚατομμύρία πολίτες. 
οί Δύο πλεύρες ύπεγραψαν τΗ ςύμφωνία ςτίς 30 
οΚτωβρίού 2016, ωςτοςο αύτΗ πρεπεί να επίΚύρωθεί απο 
το εύρωπαϊΚο Κοίνοβούλίο προΚείμενού να μπορεςεί 
να τεθεί ςε ίςχύ. Η εε αποτελεί ΗΔΗ τον Δεύτερο 
ςΗμαντίΚοτερο εμπορίΚο εταίρο τού ΚαναΔα Καί το 
εμπορίο μεταξύ τούς αναμενεταί να αύξΗθεί Κατα 
20%, μετα τΗν πλΗρΗ εφαρμογΗ τΗς ςύμφωνίας.


