
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IΙI. Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
 Βασικοί τομείς εργασίας του ΕΚ         

 

 Θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων  
 Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου  
 Επίβλεψη  και έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

 

Η σύνθεση  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 751 βουλευτές εκλεγμένοι με άμεση καθολική ψηφοφορία ανά 
πενταετία εκπροσωπούν πάνω 500 εκατομμύρια πολίτες 

 Έργο τους η εκπροσώπηση των συμφερόντων των λαών και      
η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας των  άλλων 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι βουλευτές του ΕΚ  είναι μέλη διεθνικών πολιτικών ομάδων 
ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση. 

 Κατανομή των βουλευτών σε 20 μόνιμες επιτροπές 
 

Έδρες εργασίας 

Στρασβούργο, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο 

 

IV Εκστρατείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για  

την προάσπιση της ελευθερίας & της δημοκρατίας 

 

 Στήριξη της δημοκρατίας 

 Παρατήρηση εκλογών 

 Χάρτης των Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων της ΕΕ 

 Ημέρα της Ευρώπης 
 Ημέρα της γυναίκας 

 Απονομή βραβείων 
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Senior Ambassadors 

Ελένη Χατζημήτρου 

Ιωάννης Μαγουλάς 

  

 

 

«Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες  

των πολιτών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης»

4ο Γενικό Λύκειο  

    Κορυδαλλού 

              

   

Σχολεία-Πρέσβεις  
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(EP School Ambassadors Program) 



 

   

 

Η ταυτότητα της ενημερωτικής  δράσης 

 
 

                        Στόχοι      

 Η ανάδειξη της σημασίας της συνθήκης της Λισαβόνας 
 Η ενημέρωση για το θεσμικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
 Η ανάδειξη των εκστρατειών  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για   

τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις ελευθερίες και τα 

δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και τις δυνατότητες για 
ενεργότερη συμμετοχή τους στο δημοκρατικό γίγνεσθαι στην ΕΕ. 
 

Θεματικοί άξονες 

I. Η συνθήκη της Λισαβόνας  
II. Τα  δικαιώματα & οι ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ 

III. Οι θεσμικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   
IV. Οι εκστρατείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές 

αξίες 
  

Ι. Καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας 

 

 
Καινοτομίες   

 Αποσαφήνιση  των αρμοδιοτήτων  της ΕΕ & των κρατών-μελών 

 Σημαντική ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 Ενίσχυση τον ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Θέσπιση της  «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών» 

 Προστασία  των δικαιωμάτων των πολιτών με τον «Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» 
                              

                       Στόχοι      

 Η προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας 
 Χώρος ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς εσωτερικά σύνορα 
 Εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς 
 Προστασία του περιβάλλοντος,  
 Εξάλειψη της φτώχειας  
 Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της διάκρισης 

 

    

ΙΙ. Τα  δικαιώματα & οι ελευθερίες των πολιτών 

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 Θεμελιώδη  δικαιώματα                         

 Ελευθερία σκέψης και έκφρασης 
 Ισότητα  
 Αλληλεγγύη                               
 Δικαιοσύνη 
 Αρχή της μη απέλασης 
 Η απαγόρευση κάθε είδους διακρίσεων (άρθρα 18,19,21) 
 Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία 
 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 

    
 Συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία 

 Ψηφίζουν στις εκλογές 
 Διατυπώνουν αιτήματα 
 Επικοινωνούν με τον βουλευτή τους στο ΕΚ 

      
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

 Δικαίωμα αναφοράς και Προσφυγής στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή 

 Ελεύθερη κυκλοφορία, εργασία και διαμονή. 
 Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι  
 Διπλωματική και προξενική προστασία 

 
Θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Σεβασμός της εθνικής ταυτότητας  
 Σεβασμός  των θεμελιωδών πολιτικών και συνταγματικών δομών 

των κρατών μελών 
 Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας 
 Αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ επί του δικαίου των 

κρατών μελών. 
 

Τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας 
 Ελεύθερη διακίνηση προσώπων  
 Ελεύθερη διακίνηση αγαθών  
 Διακίνηση υπηρεσιών 
 Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων 

 

 

 
 

                                                                                                                       


