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Το ADMIRE εγκαινιάζει το «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» για τις προκείμενες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Μαΐου 2019 

Το Παρατηρητήριο Πολιτικών συστημάτων του ADMIRE εγκαινιάστηκε στην 4η συνάντηση των εταίρων του 
έργου στην Ιρλανδία τον Μάρτιο του 2019. Το παρατηρητήριο είναι ένα διαδικτυακό μέσο που παρέχει άμεση 
πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία σχετικών και εύκολων για τον χρήστη πληροφοριών για τα πολιτικά 
συστήματα στην Ελλάδα, την 
Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία, 
την Ιταλία και την Κύπρο. Το 
παρατηρητήριο σκιαγραφεί τα 
πολιτικά συστήματα σε καθεμιά 
από τις χώρες για να υποστηρίξει 
την καλύτερη κατανόηση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτικών 
δομών και μηχανισμών, και να 
παρέχει άμεση πρόσβαση σε μια 
βιβλιοθήκη πληροφοριών 
χρήσιμων στους Εμπειρογνώμονες 
για την Ένταξη Μεταναστών, που 
εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του 
έργου ADMIRE στην εργασία τους 
με τις κοινότητες μεταναστών. 

ΤΟ ΉΞΕΡΕΣ; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές). Σήμερα υπάρχουν 751 ευρωβουλευτές που 
εκλέγονται για πενταετή θητεία, αντιπροσωπεύοντας 512 εκατομμύρια πολίτες 
της ΕΕ από 28 κράτη μέλη. 

Η κατανομή των εδρών βασίζεται στο μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας. 
Από τη μετανάστευση στην ασφάλεια τροφίμων και την προστασία δεδομένων, 
το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών σε όλη την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει τρεις κύριες 
αρμοδιότητες:  

1. Νομοθετική εξουσία: Ψηφίζει νόμους που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μοιράζεται αυτή την 
εξουσία με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα αντιπροσωπευτικό όργανο αποτελούμενο από 
υπουργούς των κρατών μελών. 

2. Δημοσιονομική εξουσία: Δημοσιονομική εξουσία: Μαζί με το Συμβούλιο, εγκρίνουν ένα χρηματοδοτικό 
πλαίσιο κάθε 7 χρόνια και εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό για το επερχόμενο έτος, καθώς και τις 
δαπάνες του προηγούμενου έτους. 

3. Εποπτικές εξουσίες: Η επίβλεψη άλλων θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι 
ευρωβουλευτές πραγματοποιούν ακροάσεις με υποψηφίους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. 

Το κοινοβούλιο στεγάζεται σε δύο πόλεις: το Στρασβούργο, στο οποίο οι ευρωβουλευτές συναντώνται για τις 
μηνιαίες συνόδους της ολομέλειας και τις Βρυξέλλες, όπου διεξάγονται καθημερινές δραστηριότητες και 
συνεδριάσεις επιτροπών. 
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Πολύ σύντομα…Άνοιξη 2019 
 

 
Στους επόμενους τρεις μήνες, οι εταίροι του έργου θα φιλοξενήσουν μια σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και 
εργαστηρίων για την προώθηση και διάδοση του υλικού του έργου, με επαγγελματίες που εργάζονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της υποστήριξης μεταναστών, και υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής 
ανάπτυξης, κοινωνικές ομάδες κλπ. Μέσω των εκδηλώσεων και των σεμιναρίων θα παρουσιαστεί το νέο 
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, η ψηφιακή εργαλειοθήκη των μέσων εκμάθησης και η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης ADMIRE. Όλες οι εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν μέσω της σελίδας μας στο Facebook, 
www.facebook.com/ADmiReProject, γι΄ αυτό κάντε μας Like για να είστε ενήμεροι και να μείνετε επαφή με το 
έργο. 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σύντομα στα αγγλικά, τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα 
ισπανικά στην ιστοσελίδα του έργου www.admireproject.com. Στο πνεύμα του Erasmus+ όλο το υλικό και τα 
παραδοτέα μας είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν. 

 

Το Admire είναι ένα έργο Erasmus + που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

στην Ελλάδα, με τη συνεργασία πέντε άλλων εταίρων από την Κύπρο, τη Γαλλία, την 

Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία. 
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