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Οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία θα συζητηθούν,
σήμερα, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, μετά από
αίτημα του Νίκου Χουντή.

Οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία θα συζητηθούν, σήμερα, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,

Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, μετά από αίτημα του Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής αξιοποιώντας τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
προβλέπει ότι «όταν δεν μπορεί να δοθεί εμπροθέσμως απάντηση σε ερώτηση, τότε, μετά από αίτηση του συντάκτη της, η
ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής», αιτήθηκε να συζητηθεί
στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων η γραπτή ερώτηση που είχε καταθέσει
στην Κομισιόν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2015, για τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και η
οποία δεν είχε απαντηθεί εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 6 εβδομάδων.

Τη σημερινή συζήτηση θα ανοίξει, με παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, στη
συνέχεια θα παρουσιαστούν οι θέσεις της Κομισιόν από εκπρόσωπό της και στο τέλος θα επακολουθήσει συζήτηση με τα
μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE).

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 17.45 ώρα Ελλάδος και μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται εδώ:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160316-1500-COMMITTEE-LIBE
(http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160316-1500-COMMITTEE-LIBE)
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