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ABOUT THE EUROPEAN PARLIAMENT

MULTILINGUALISM 
IN THE PARLIAMENT

The ParliamenT has a Policy of mulTilingualism, 
which is also a Policy of The eu, wiTh all 

official documenTs Published in all of The 
official languages of The union. 

In the European Parliament, all official languages are 
equally important: all parliamentary documents are 
published in all the official languages of the European 
Union (EU) and all Members of the European Parlia-

ment (MEP) have the right to speak in the official lan-
guage of their choice. It also ensures everyone is able to 
follow and access the Parliament’s work.
The European Union has always seen its great diversity of 
cultures and languages as an asset. Firmly rooted in the 
European treaties, multilingualism is the reflection of this 
cultural and linguistic diversity. It also makes the Euro-
pean institutions more accessible and transparent for all 
citizens of the Union, which is essential for the success 
of the EU’s democratic system.
The European Parliament differs from the other EU insti-
tutions in its obligation to ensure the highest possible 
degree of multilingualism. Every European citizen has the 
right to stand for election to the European Parliament. It 
would be unreasonable to require MEPs to have a perfect 
command of one of the more frequently used languages, 
such as French or English. The right of each Member to 
read and write parliamentary documents, follow debates 
and speak in his or her own language is expressly recog-
nised in Parliament’s Rules of Procedure.
All EU citizens must be able to read legislation affecting 
them in the language of their own country. As a co-legis-
lator, the European Parliament also has a duty to ensure 
that the linguistic quality of all laws it adopts is flawless 
in all official languages.
Europeans are entitled to follow the Parliament’s work, 
ask questions and receive replies in their own language, 
under European legislation.
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EUROPEAN PARLIAMENT 
PROCEDURES

The Secretariat’s task is to coordinate legislative work and organise 
plenary sittings and meetings. It also provides technical and expert 
assistance to parliamentary bodies and Members of Parliament to sup-
port them in the exercise of their mandates. The European Parliament 
must also provide a fully multilingual service for all plenary sittings and 
meetings.

There are three Secretariat Offices, one in Brussels, Strasbourg, and 
Luxembourg.

SECRETARIAT
The SecreTariaT’S eSTaBliShmenT plan and The 

inTernal adminiSTraTive ruleS fOr OfficialS and 
OTher STaff are drawn up By The Bureau. The 
emplOyeeS are mOSTly OfficialS recruiTed By 

cOmpeTiTiOn frOm all The eu cOunTrieS. They are 
in The Service Of The eurOpean parliamenT.

BUDGETARY POWERS
Following the entry into force of the Lisbon Treaty, the European Parliament 
now shares the power to decide on the entire annual budget of the EU with 
the council of the european union and it has the final say.

Parliament and Council decisions about annual expenditure and revenue 
must fall within the annual spending limits laid down in the EU’s long-term 
financial plan, the multiannual financial framework, negotiated once every 
seven years. Once the EU budget is adopted, the European Commission is 
responsible for its implementation (other institutions are in charge of their 
own administrative budgets).

As a directly-elected institution representing EU taxpayers, the European 
Parliament exercises democratic oversight to make sure that the Com-
mission and the other institutions deal properly with European funds. The 
Parliament, on a recommendation from the Council of the European Union, 
decides whether to grant the discharge, i.e. final approval of how the budget 
for a specific year has been implemented.

The Parliament takes the decision after careful examination by its Commit-
tee on Budgetary control of the financial accounts of the commission and 
the report on its activities for the year in question. It also takes into consider-
ation the Court of Auditors’ annual report and the responses of the Commis-
sion on specific questions that meps may have.

The Parliament may also make recommendations to the Commission on the 
execution of the budget. The Commission has to report, at the request of 
Parliament, on the measures taken in light of such observations and com-
ments. The procedure ends in the granting, postponement or refusal of the 
discharge.

The Parliament deals in a similar manner with the approval of the accounts 
of other institutions, including its own administrative budget.
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NEWS
MEPS CALL FOR CITIZENS’ PROTECTION 
FROM GLOBALISATION

Globalisation is the greatest challenge facing EU citizens, suggested MEPs 
during a debate Tuesday with commission vice-president Jyrki Katainen when 
they welcomed the Commission’s recent assessment of globalisation.

Globalisation puts immense pressure on jobs, wages and standards, while 
also feeding populism, said many MEPs. They called for better protection for 
EU industry and workers and urged the EU to take the driving seat in promot-
ing fair global trade. “we must be rule makers, not rule takers”, they said. 

A number of MEPs called for an action plan “to avoid a social race to the bot-
tom” and proposed better redistribution of globalisation’s benefits by member 
states to their citizens. Some MEPs believe that the current form of globalisa-
tion is a dead-end street and free trade has seriously undermined democracy, 
social rights and the environment. “Business as usual” won’t help europeans, 
they said. Other MEPs called for a fair tax system that would not allow big 
companies to dodge paying their fair share.

commission vice-president Jyrki Katainen said global trade boosted eu eco-
nomic growth, but that benefits are neither automatic nor evenly distributed. 
The eu needs to push for new rules to create a level playing field and address 
tax evasion, state subsidies or social dumping. effective trade defence instru-
ments and a multilateral investment court could also help in this process. On 
the domestic front, mr Katainen suggested that robust social policies and 
education and training could help protect and empower citizens.

REDUCING FOOD WASTE IN THE EU
mepS advOcaTe effOrTS TO halve By 2030 fOOd waSTe in The eu, 
By lifTing exiSTing reSTricTiOnS On fOOd dOnaTiOnS and elimi-
naTing cOnfuSiOn aBOuT “BeST BefOre” and “uSe By” laBelS.

• cut food waste by 30% by 2025 and by 50% in 2030
• make food donations easier
• make “best before” and “use by” labels less confusing

“In developed countries food is wasted mostly at the end of the chain, at 
distribution and consumption. Everyone has a responsibility to tackle this 
problem”, said lead mep Biljana Borzan (S&d, hr). “my report calls for a 
coordinated policy response on labelling, liability and education, as most 
consumers do not understand the precise meaning of “best before” and “use 
by” labelling. moreover, we should address the shortcomings of existing eu 
legislation where it hinders food donations”, she added. her resolution was 
adopted on Tuesday by 623 votes to 33, with 20 abstentions.
meps call on eu countries to achieve food waste cuts of 30% by 2025 and a 
further 50% by 2030 (compared to 2014) - an objective parliament introduced 
in waste legislation voted in march. national authorities and stakeholders 
should do more to help consumers to understand “use by” and “best before” 
labels, including the fact that food can be eaten after the “best before” date. 
The commission will have to assess the possible benefits of removing certain 
dates for products without any risk to public health or the environment.

Facilitate food donations
The commission should also propose a change in the vaT directive that 
would explicitly authorise tax exemptions on food donations. The EU Fund 
for european aid to the most deprived (fead) should be used to finance the 
cost of collecting, transporting, storing and distributing food donations.

Facts
in the eu, food waste has been estimated at some 88 million tonnes, or 173 
kg per capita per year. The production and disposal of this food waste leads 
to the emission of 170 million tonnes of cO2 and consumes 26 million tonnes 
of resources.



mepS welcOmed The uniTy Of The 27 memBer STaTeS 
and The eu inSTiTuTiOnS wiTh regard TO BrexiT and 
alSO called fOr a refOrm Of The eu TO BenefiT all 
iTS ciTizenS.

The president of the european council donald Tusk presented to meps the guide-
lines for Brexit negotiations agreed by the member States at the summit on april 
29. he welcomed the alignment with the ‘red lines’ set by the european parliament. 
The detailed negotiating mandate will be presented for adoption at a Council meet-
ing in may, pointed out the president of the commission Jean-claude Juncker.
in line with negotiator michel Barnier, most meps emphasised the unity between 
the eu institutions and the 27 member States, who are determined to act together 
to reach a balanced agreement with the united Kingdom.

The debated focussed on the basis for future negotiations, as recalled by 
Michel Barnier:
• no negotiations on the future relationship between the eu and the united King-
dom can take place before “tangible progress” on the exit agreement is made,
• guaranteeing the rights of european citizens affected by the uK’s decision to 
leave the EU,
• the northern ireland peace process must be upheld (including the absence of 
physical border between ireland and northern ireland),
• the united Kingdom must respect all the financial commitments made as a mem-
ber State.

michel Barnier stressed the need for transparent negotiations, which will begin after 
the uK national election on June 8.

MEPs underlined the importance of unity and trust so that, in parallel to negotia-
tions being carried out for an ‘orderly withdrawal’ of the uK, the reform of the union 
can take place to rapidly respond to citizens’ concerns and make the benefits of 
European integration much more visible.

The vote in the uK for Brexit and the rise in populism in some countries, in partic-
ular in france and the netherlands, should be a lesson to european leaders, said 
many meps. whilst the victories of pro-european parties were welcomed, several 
MEPs warned against being too self-congratulatory; “populism and nationalism 
are not dead”. more than ever, it is vital to listen to citizens and respond to their 
expectations in defining the future of the eu: social and environmental norms 
in a globalised world, organisation of the job market in the face of technological 
challenges, taxation and the security of European citizens must all be taken into 
account, said MEPs.
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MEPS WELCOME UNITY ON BREXIT
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το θέμα της Πολυγλωσσίας

Είναί αξίοσημΕίωτο το γΕγονοσ οτί γία το Ευρωπαϊκο 
κοίνοβουλίο ολΕσ οί ΕπίσημΕσ γλωσσΕσ Είναί Εξίσου 

σημαντίκΕσ καί ολα τα κοίνοβουλΕυτίκα Εγγραφα 
δημοσίΕυονταί σΕ ολΕσ τίσ ΕπίσημΕσ γλωσσΕσ τησ 
Ευρωπαϊκησ Ενωσησ (ΕΕ) καί ολοί οί βουλΕυτΕσ του 
Ευρωπαϊκου κοίνοβουλίου (βΕκ) Εχουν το δίκαίωμα 
να Εκφραζονταί στην Επίσημη γλωσσα τησ Επίλογησ 
τουσ. Ετσί ΕξασφαλίζΕταί οτί ο καθΕνασ μπορΕί να 

παρακολουθΕί το Εργο του κοίνοβουλίου καί να ΕχΕί 
προσβαση σΕ αυτο.

η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ανέκαθεν τη μεγάλη 
πολιτισμική και γλωσσική της ποικιλία ως πλεονέκτημα. 
η πολυγλωσσία έχει στέρεες βάσεις στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες και αντικατοπτρίζει την πολιτισμική και 
γλωσσική ποικιλία. Επιπλέον, καθιστά τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα πιο προσιτά και διαφανή για όλους 
τους πολίτες της Ένωσης, πράγμα απαραίτητο για την 
επιτυχία του δημοκρατικού συστήματος της ΕΕ.

το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διαφέρει από τα άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ λόγω της υποχρέωσής του να 
εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό βαθμό πολυγλωσσίας. 
κάθε ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει 
υποψηφιότητα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο. δεν θα ήταν λογικό να απαιτείται από 
τους βΕκ να γνωρίζουν άπταιστα μία από τις γλώσσες 
που χρησιμοποιούνται συχνότερα, όπως τα γαλλικά ή 
τα αγγλικά. το δικαίωμα κάθε βουλευτή να διαβάζει και 
να γράφει κοινοβουλευτικά έγγραφα, να παρακολουθεί 
συζητήσεις και να μιλάει στη δική του γλώσσα 
αναγνωρίζεται ρητά στον κανονισμό του κοινοβουλίου.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να 
διαβάζουν τη νομοθεσία που τους επηρεάζει στη 
γλώσσα της χώρας τους. ως συννομοθέτης, το 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει επίσης καθήκον να 
διασφαλίζει ότι η γλωσσική ποιότητα όλων των νόμων 
που θεσπίζει είναι άψογη σε όλες τις επίσημες γλώσσες
οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να 
παρακολουθούν το έργο του κοινοβουλίου, να θέτουν 
ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις στη δική τους 
γλώσσα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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αποστολή της γραμματείας είναι να συντονίζει τις νομοθετικές 
εργασίες και να οργανώνει τις συνεδριάσεις της ολομέλειας και 
τις λοιπές συνεδριάσεις. παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη και 
εμπειρογνωμοσύνη στα κοινοβουλευτικά σώματα και τα μέλη του 
κοινοβουλίου, προκειμένου να τα βοηθήσει να ασκήσουν τα καθήκοντά 
τους. το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οφείλει, επίσης, να διασφαλίζει πλήρη 
πολυγλωσσία για το σύνολο των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των 
λοιπών συνεδριάσεων.

τα τρία γραφεία τις γραμματείας, βρίσκονται σε βρυξέλλες, 
στρασβούργο και λουξεμβούργο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
τα ατομα που Εργαζονταί στη γΕνίκη γραμματΕία Είναί κατα 

πλΕίοψηφία υπαλληλοί, που Εχουν προσληφθΕί κατοπίν 
δίαγωνίσμων, απο ολΕσ τίσ χωρΕσ τησ Ευρωπαϊκησ Ενωσησ. τΕλουν 

στην υπηρΕσία του Ευρωπαϊκου κοίνοβουλίου. οσο αφορα το 
οργανογραμμα τησ γΕνίκησ γραμματΕίασ καί τουσ ΕσωτΕρίκουσ 

κανονίσμουσ σχΕτίκα μΕ τη δίοίκητίκη κατασταση των υπαλληλων 
καί του λοίπου προσωπίκου αυτα καθορίζονταί απο το προΕδρΕίο

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της λισαβόνας και μετά, το Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο μοιράζεται με το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για το σύνολο του προϋπολογισμού και έχει 
τον τελικό λόγο.

οι αποφάσεις του κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες 
δαπάνες και τα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των 
ετήσιων δαπανών που καθορίζονται στο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πρόγραμμα της ΕΕ, ήτοι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την έγκριση 
του οποίου διεξάγονται διαπραγματεύσεις κάθε επτά χρόνια.

μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναλαμβάνει την ευθύνη της εκτέλεσής του (τα άλλα θεσμικά όργανα 
είναι αρμόδια το καθ’ ένα για τον δικό του διοικητικό προϋπολογισμό). 
το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ως το άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο που 
εκπροσωπεί τους ευρωπαίους φορολογούμενους, ασκεί συνολικά δημοκρατικό 
έλεγχο για να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα 
διαχειρίζονται ορθώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

το κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποφασίζει εάν θα χορηγήσει την απαλλαγή, δηλαδή την τελική 
έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός ενός 
συγκεκριμένου έτους.

το κοινοβούλιο λαμβάνει την απόφαση αφού η Επιτροπή Ελέγχου του 
προϋπολογισμού εξετάσει προσεκτικά τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς 
της Επιτροπής και την έκθεση δραστηριοτήτων του υπό εξέταση έτους. 
λαμβάνει επίσης υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού συνεδρίου και τις 
απαντήσεις της Επιτροπής σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ενδέχεται να 
θέσουν μέλη του κοινοβουλίου.

το κοινοβούλιο μπορεί επίσης να προβεί σε συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. η Επιτροπή καλείται να 
αναφέρει, εφόσον το ζητήσει το κοινοβούλιο, τα μέτρα που έχει λάβει για 
να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτές. η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη 
χορήγηση, την αναβολή ή την απόρριψη της απαλλαγής. το κοινοβούλιο 
προβαίνει σε ανάλογη διαδικασία για την έγκριση των λογαριασμών των άλλων 
οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του δικού του διοικητικού προϋπολογισμού.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες είναι 
η παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι κάτι που επεσήμαναν οι ευρωβουλευτές κατά τη 
διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γίρκι 
Κατάινεν, όπου χαιρέτισαν την πρόσφατη αξιολόγηση της παγκοσμιοποίησης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

η παγκοσμιοποίηση ασκεί τεράστια πίεση στις θέσεις εργασίας, τους μισθούς 
και τα πρότυπα, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τον λαϊκισμό, επεσήμαναν πολλοί 
ευρωβουλευτές. ζήτησαν την καλύτερη προστασία της βιομηχανίας και των 
εργαζομένων και προέτρεψαν την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση 
του θεμιτού ανταγωνισμού στο παγκόσμιο εμπόριο. «πρέπει να φτιάχνουμε εμείς 
τους κανόνες και όχι απλά να τους δεχόμαστε», τόνισαν οι ευρωβουλευτές. 
ορισμένοι ζήτησαν ένα σχέδιο δράσης για την αποφυγή της κοινωνικής κατρακύλας 
και πρότειναν καλύτερη ανακατανομή των οφελών που έχει να προσφέρει η 
παγκοσμιοποίηση στους πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών. κάποιοι δήλωσαν ότι 
η σημερινή μορφή της παγκοσμιοποίησης αποτελεί αδιέξοδο και ότι το ελεύθερο 
εμπόριο έχει υπονομεύσει σοβαρά τη δημοκρατία, τα κοινωνικά δικαιώματα και 
το περιβάλλον. Άλλοι ζήτησαν ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο δεν θα 
επιτρέπει στις μεγάλες επιχειρήσεις να αποφεύγουν την καταβολή του μεριδίου που 
τους αναλογεί.

ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής γίρκι κατάινεν δήλωσε ότι το παγκόσμιο εμπόριο 
ενίσχυσε την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα οφέλη δεν 
είναι ούτε αυτόματα ούτε ομοιόμορφα κατανεμημένα. η ΕΕ πρέπει να πιέσει για 
νέους κανόνες προκειμένου να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού και να 
αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, τις κρατικές επιδοτήσεις και το κοινωνικό ντάμπινγκ. 
στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. κατάινεν επεσήμανε ότι οι ισχυρές κοινωνικές πολιτικές, 
η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και την 
ενίσχυση των πολιτών.

ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
οι ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα για τη μείωση, έως το 2030, κατά 50% των 
τροφίμων που πετιούνται στα σκουπίδια ετησίως στην ΕΕ. καλούν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να άρει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις δωρεές τροφίμων και να 
βοηθήσει στον τερματισμό της σύγχυσης που δημιουργείται σε πολλούς καταναλωτές 
μεταξύ των ημερομηνιών που αναγράφονται στις συσκευασίες τροφίμων: «ανάλωση 
κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως».

«στις ανεπτυγμένες χώρες τα τρόφιμα σπαταλούνται κυρίως στο τέλος της αλυσίδας, 
στη διανομή και στην κατανάλωση. Όλοι έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτό το 
πρόβλημα», δήλωσε η εισηγήτρια Biljana Borzan (σοσιαλιστές, κροατία). «η έκθεσή 
μου απευθύνει έκκληση για μια συντονισμένη πολιτική απάντηση όσον αφορά την 
επισήμανση, την ευθύνη και την εκπαίδευση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές 
δεν κατανοούν την ακριβή έννοια της επισήμανσης «ανάλωση κατά προτίμηση πριν 
από» και «ανάλωση έως». Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις στην 
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που εμποδίζουν τις δωρεές τροφίμων», πρόσθεσε. το 
ψήφισμά εγκρίθηκε με 623 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 20 αποχές.

το Εκ καλεί τα κράτη μέλη «να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός 
ενωσιακού στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% 
έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 2014».
οι εθνικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να βοηθήσουν τους 
καταναλωτές στην κατανόηση των ημερομηνιών «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» 
και «ανάλωση έως» και να εξηγήσουν τις δυνατότητες κατανάλωσης των τροφίμων 
μετά την ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από».
η Επιτροπή χρειάζεται να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν επωφελής η αφαίρεση 
ορισμένων ημερομηνιών για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την 
υγεία και το περιβάλλον.

Άρση περιορισμών στις δωρεές τροφίμων

το Εκ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία για το φπα 
προκειμένου να επιτρέπονται ρητά οι φορολογικές απαλλαγές για τις δωρεές 
τροφίμων. σημειώνει ακόμη ότι το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους 
απόρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων με 
χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς των 
δωρεών τροφίμων.

στην ΕΕ, τα απορρίματα τροφίμων εκτιμώνται σε περίπου 88 εκατομμύρια τόνους 
ή 173 κιλά κατά κεφαλήν ετησίως. η παραγωγή και η διάθεση αυτών των τροφίμων 
που καταλήγουν να αχρηστευθούν οδηγεί στην εκπομπή 170 εκατομμυρίων τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση 26 εκατομμυρίων τόνων διαφόρων 
πόρων.



 Οι ευρωβΟυλευτεΣ χΑιρετιΣΑν την κΟινη ΣτΑΣη των 27 χωρων 
κΑι των ευρωπΑΪκων θεΣΜικων ΟργΑνων ΑπενΑντι ΣτΟ Brexit 
κΑι ζητηΣΑν η ενΟτητΑ Αυτη νΑ χρηΣιΜΟπΟιηθει γιΑ την 
πρΑγΜΑτΟπΟιηΣη ΜιΑΣ βΑθιΑΣ ΜετΑρρυθΜιΣηΣ τηΣ εε πρΟΣ 
ΟφελΟΣ των πΟλιτων τηΣ.

ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου ντόναλντ τουσκ παρουσίασε τις 
κατευθυντήριες γραμμές του συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις για το Brexit 
τις οποίες υιοθέτησαν τα κράτη μέλη κατά τη σύνοδο κορυφής στις 29 απριλίου. 
χαιρέτισε το γεγονός ότι αυτές συμφωνούν με τις «κόκκινες γραμμές» που έχει 
θέσει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. η λεπτομερής εντολή για τη διενέργεια των 
διαπραγματεύσεων θα υποβληθεί για έγκριση στο συμβούλιο στις 22 μαΐου, δήλωσε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής ζαν-κλοντ γιούνκερ. συμφωνώντας με τον διαπραγματευτή 
της ΕΕ για το Brexit, μισέλ μπαρνιέ, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές τόνισαν την 
ενότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ των 27 κρατών μελών και 
την κοινή τους δέσμευση για την επίτευξη μιας ισορροπημένης συμφωνίας με το 
ηνωμένο βασίλειο.

Οι βασικές αρχές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις επαναλήφθηκαν κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης:
καμία διαπραγμάτευση για το μελλοντικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και 
ηνωμένου βασιλείου προτού επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις 
για την αποχώρηση διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών που 
πλήττονται από τη απόφαση της βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ ομαλή 
συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βόρεια ίρλανδία διασφάλιση της 
τήρησης από το ηνωμένο βασίλειο όλων των οικονομικών του δεσμεύσεων. ο μισέλ 
μπαρνιέ τόνισε την ανάγκη για διαφανείς διαπραγματεύσεις. σημείωσε ότι αυτές θα 
ξεκινήσουν μετά τις εκλογές στη βρετανία στις 8 ίουνίου.

οι ευρωβουλευτές σημείωσαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ενότητα που 
παρουσιάζουν επί του παρόντος οι 27 χώρες για την επίτευξη μιας βαθιάς 
μεταρρύθμισης της ΕΕ που θα έρθει ως απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών και θα 
κάνει πιο ορατά τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

η ψηφοφορία υπέρ του Brexit και η άνοδος του λαϊκισμού σε ορισμένες χώρες, 
όπως η γαλλία και η ολλανδία, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως μαθήματα για τους 
ευρωπαίους ηγέτες επεσήμαναν πολλοί ευρωβουλευτές. χαιρέτησαν τις νίκες των 
φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, αλλά ζήτησαν να μην ενδώσει η ΕΕ στη θριαμβολογία 
καθότι ο «λαϊκισμός και ο εθνικισμός δεν έχουν σβήσει».

περισσότερο από ποτέ, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές, η ΕΕ πρέπει να ακούσει 
τους πολίτες της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους σκιαγραφώντας 
την ΕΕ του μέλλοντος: περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης, προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις τεχνολογικές προκλήσεις, 
φορολόγηση, ασφάλεια.
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