
Θέμα: Η παρέμβασή και η ψήφος σας στην ολομέλεια της 28ης 
Απριλίου για ένα Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

Αγαπητή κυρία / κύριε, 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θαρραλέα ψήφο σας στην 
ολομέλεια της 28ης Απριλίου σχετικά με το Πράσινο Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό. 

Είμαστε μια συμμαχία Ευρωπαϊκών οργανώσεων και ατόμων που 
υποστηρίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τον 
τελευταίο χρόνο, παρατηρούσαμε με αυξανόμενη ανησυχία τις 
κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ενώ εισήγαγαν έναν 
αυξανόμενο αριθμό ελευθεριοκτόνων μέτρων, επιταχύνοντας την 
ταχεία παρακμή της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αυτή η επικίνδυνη πορεία, η Ευρωπαϊκή Αναφορά 
υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από έναν 
συνασπισμό  οργανώσεων από 17 κράτη μέλη της ΕΕ, καλώντας σε 
σύσταση κοινοβουλευτικής διερευνητικής επιτροπής για τα μέτρα 
που έλαβαν οι αρχές κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, τα χρήματα 
των φορολογουμένων που δαπανήθηκαν και την άμεση 
αποκατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας. 

Τον τελευταίο μήνα αναλάβαμε επίσης μια συστηματική δράση για 
την ενημέρωση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τους προφανείς κινδύνους για την Ευρωπαϊκή κοινωνία 
που παρουσιάζονται από το Πιστοποιητικό Covid-19. Δυστυχώς, τα 
επιχειρήματα των ψηφοφόρων στους οποίους οι 705 ευρωβουλευτές 
οφείλουν τις έδρες τους στο ανώτερο κοινοβούλιο εκπροσώπησης 
της Ευρώπης αγνοήθηκαν . Οι ευρωβουλευτές στις 28 Απριλίου με 
συντριπτική πλειοψηφία απέτυχαν να υποστηρίξουν την ελευθερία 
κινήσεώς μας και το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα, 
προδίδοντας εμάς και όλους τους Ευρωπαίους. 

Είστε ένας από τους λίγους που στέκονται τώρα στη σωστή πλευρά 
της ιστορίας και η αποφασιστικότητά μας να αντιστρέψουμε την 
πτώση στο δεσποτικό σκοτάδι εξαρτάται από την υποστήριξή σας. Το 



οφείλουμε στις μελλοντικές γενιές, και στους γενναίους προγόνους 
μας που αντιστάθηκαν στην τυραννία, για  να δημιουργήσουν μια 
ελεύθερη κοινωνία. 

Σας καλούμε να ενωθείτε μαζί μας στην καταπολέμηση της αδικίας 
και της τυραννίας. Παρακαλώ βοηθήστε να σωθεί η Ευρώπη. 

Σας ζητάμε τώρα να υποστηρίξετε και να προωθήσετε την αναφορά 
της ΕΕ που υποβάλαμε. Όσοι κατέθεσαν την αναφορά από τα 
συγκεκριμένα Κράτη Μέλη έχουν υποβάλει ξεχωριστές αναφορές σε 
σχέση με τις εθνικές συνθήκες, αλλά το βασικό αίτημα παραμένει το 
ίδιο: αποκατάσταση της δικαιοσύνης και του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων για τα οποία όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη και Θεσμοίπου 
έχουν δεσμευτεί να υποστηρίζουν. 

Ορισμένες από αυτές τις εθνικές αναφορές - 1397/2020 - 
Βέλγιο, 1399/2020 - Γαλλία, 1401/2020 – Πορτογαλία, 1438/2020 - 
Ρουμανία, 1469/2020 – Νορβηγία, 1501/2020 - Ιρλανδία, έχουν ήδη 
γίνει δεκτές από την επιτροπή PETI και έχουν αποσταλεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διερεύνηση και στην επιτροπή LIBE για 
γνωμοδότηση. Είναι ανοιχτές για δημόσια υποστήριξη. Θα πρέπει να 
ακολουθήσει ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσων κατέθεσαν 
αναφορές για τις αναφορές που είναι ανοιχτές. Τα 0038/2021 και 
0152/2021 που συγκεντρώνουν αναφορές από Λετονία, 
Λουξεμβούργο, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Ουγγαρία, 
Γερμανία και 3 για την Ιταλία περιμένουν να γίνουν αποδεκτές. 
Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για το άμεσο άνοιγμα αυτών 
των αναφορών σε δημόσια υποστήριξη. 

Η αναφορά απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
συγκαλέσει μια κοινοβουλευτική διερευνητική επιτροπή. Μια 
επιτροπή για τη διερεύνηση της διαχείρισης της - κηρυγμένης 
από τον ΠΟΥ - πανδημίας και της συμβατότητας των μέτρων 
που εισήγαγε η Κυβέρνηση, με τις Συνθήκες, τα εθνικά 
συντάγματα και ουσιαστικά με τη  δημοκρατία. 



Υποστηρίξτε τη δημοσίευση των αναφορών που είναι σε 
αναμονή (0038/2021 και 0152/2021) και υποστηρίξτε αυτές τις 
αναφορές που είναι ανοιχτές για υποστήριξη, είτε αυτά αφορούν 
τη χώρα σας είτε οποιαδήποτε άλλη. Υποστηρίξτε τα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,  ώστε το Κοινοβούλιο να κινηθεί προς την 
αποκατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
ξεκινώντας μια ανεξάρτητη έρευνα, μία με το πλεονέκτημα 
ανεξάρτητου επιστημονικού συμβουλίου. 

Ελπίζουμε στην πολύτιμη συνεργασία σας στην επιδίωξη της 
ελευθερίας. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε περαιτέρω 
έρευνα ή συνεργασία σχετικά με αυτή τη σημαντική αναφορά της ΕΕ. 

Με εκτίμηση, 

 


