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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Déplacement en Grèce de parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat 

8 au 12 juin 2015  
 

 

Une délégation de parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, membres des 

commissions des affaires européennes des deux Chambres s’est rendue en Grèce du 8 au 12 juin 2015.   

 

La délégation de l’Assemblée nationale était conduite par Mme Danielle AUROI, Députée du 

Puy-de-Dôme, présidente de la commission des Affaires européennes et comptait quatre autres 

députés : Μ. Pierre LEQUILLER, Député des Yvelines ; Mme Marietta KARAMANLI, Députée de la 

Sarthe, présidente du groupe d’amitié France-Grèce pour l’Assemblée nationale ; M. Philip 

CORDERY, Député des Français établis hors de France et M. André SCHNEIDER, Député du Bas-

Rhin, ainsi que Mme Annabelle ARCHIEN, administratrice de l’Assemblée nationale. 

 

Le Sénat était représenté par M. Simon SUTOUR, Sénateur du Gard, Vice-président de la 

commission des Affaires européennes, qui était accompagné de M. Sébastien RICHARD, 

administrateur du Sénat. 

 
A l’occasion de ce déplacement, les parlementaires français ont été reçus par des membres du 

gouvernement hellénique ainsi que par leurs homologues au sein du Parlement grec. Ils se sont 

également entretenus avec plusieurs personnalités du monde politique, économique et culturel, souvent 

à l’occasion d’évènements organisés à la Résidence de France. Ils ont également profité de leur 

déplacement en Grèce pour rencontrer des représentants de la communauté française et des hommes 

d’affaires installés en Grèce. 

 

Les parlementaires français se sont entretenus avec les autorités helléniques de la situation 

politique, économique et sociale de la Grèce. 

 

 

Athènes, le 12 juin 2015 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επίσκεψη στην Ελλάδα μελών του Γαλλικού Κοινοβουλίου και της Γερουσίας 

 8 έως 12 Ιουνίου 2015  
 

 

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας της Γαλλικής 

Δημοκρατίας, μέλη των αντίστοιχων επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων, επισκέφθηκαν την Ελλάδα 

μεταξύ 8 και 12 Ιουνίου 2015.   

 

Της αποστολής του Γαλλικού Κοινοβουλίου ηγείτο η κυρία Danielle AUROI, βουλευτής του 

Puy-de-Dôme, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων. Στην αποστολή 

συμμετείχαν άλλοι τέσσερις βουλευτές  : ο κύριος. Pierre LEQUILLER, βουλευτής Yvelines, η κυρία 

Marietta KARAMANLI, βουλευτής της Sarthe, πρόεδρος της ομάδας φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος για την 

Εθνοσυνέλευση, ο κύριος Philip CORDERY, βουλευτής των Γάλλων εκτός της γαλλικής επικράτειας 

και ο κύριος André SCHNEIDER, βουλευτής του Κάτω Ρήνου, καθώς και η κυρία Annabelle 

ARCHIEN, διοικητική υπάλληλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου.  

 

Τη Γαλλική Γερουσία εκπροσώπησε ο κύριος Simon SUTOUR, γερουσιαστής του Gard, 

αντιπρόεδρος της επιτροπής των ευρωπαϊκών υποθέσεων, τον οποίον συνόδευσε ο κύριος Sébastien 

RICHARD, διοικητικός υπάλληλος της Γερουσίας. 

 
Με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Ελλάδα, οι Γάλλοι βουλευτές και γερουσιαστές 

έγιναν δεκτοί από μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης καθώς και από τους ομολόγους τους της Βουλής 

των Ελλήνων. Επίσης είχαν ανταλλαγές με πολλές προσωπικότητες από τον πολιτικό, οικονομικό και 

πολιτιστικό χώρο, συχνά επ ευκαιρία συναντήσεων που έλαβαν χώρα στην πρεσβευτική κατοικία. 

Επωφελούμενοι της παρουσίας τους στην Ελλάδα, συναντήθηκαν ακόμη και με μέλη της γαλλικής 

κοινότητας στην Αθήνα καθώς και με Γάλλους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.   

 

Οι Γάλλοι βουλευτές και γερουσιαστές συζήτησαν με τις Ελληνικές Αρχές για την πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας.  

 

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2015 
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