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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κοινότητας συνεδριάζουν στις
29 Μαρτίου του 1994 στα Ιωάννινα. Στην άτυπη αυτή σύνοδο 
συζητιούνται και οι κανόνες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
με ειδική πλειοψηφία. Η συμβιβαστική απόφαση που ακολουθεί 
θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα διεύρυνση.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Ολοκληρώθηκε η 
εναρκτήρια ολομέλεια 
της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης
Το Σάββατο 19 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο 
η εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας 
της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης, της μεγαλύτερης 
προσπάθειας συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην ιστορία της ΕΕ.  Στο 
επίκεντρο βρέθηκαν οι προσδοκίες για 
τη Διάσκεψη, οι ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών, οι εθνικές ομάδες και η 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Η 
επόμενη σύνοδος της ολομέλειας της 
Διάσκεψης αναμένεται να διεξαχθεί στις 
22 και 23 Οκτωβρίου. Δες κι εσύ πως 
μπορείς να συμμετέχεις στη Διάσκεψη 
εδώ. 

Το ΕΚ ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 
251 δις ευρώ για την περίοδο 
2021-2027 με στόχο την ενδυνάμωση 
της συνοχής της Ένωσης. Τουλάχιστον 
το 30% των πόρων του Interreg, του 
ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα 
πρέπει να κατευθύνονται σε δράσεις για 
την προστασία του κλίματος, στην 
κυκλική οικονομία και σε επενδύσεις 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Ειδικά 
μέτρα προβλέπονται για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Χρηματοδότηση μαμούθ για 
τη συνοχή της ΕΕ

Guterres: να πατήσουμε ... 
γκάζι για τον παγκόσμιο 
εμβολιασμό 
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών, António Guterres, τόνισε την 
ανάγκη για ένα παγκόσμιο 
εμβολιαστικό σχέδιο ενάντια στον 
COVID-19 κατά τη διάρκεια ομιλίας του 
ενώπιον της ολομέλειας του ΕΚ. «Παρότι 
μερικές χώρες έχουν αρχίσει να 
βλέπουν φως στο τούνελ, ο ιός 
παραμένει απειλητικός για πολλές 
περιοχές στον κόσμο και ως εκ τούτου, 
και για εμάς» ανέφερε ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Στο τέταρτo επεισόδιο της σειράς, ο Μίλτος Κύρκος (ευρωβουλευτής 2014-2019) 
μιλάει για τη θητεία του, την οικονομική και μεταναστευτική κρίση, αλλά θυμάται και 
στιγμές από τη θητεία του πατέρα του, Λεωνίδα Κύρκου, τη δεκαετία του 1980. 
Μείνετε συντονισμένοι κάθε Πέμπτη στις 16:00 στο κανάλι μας στο YouTube και 
στους επίσημους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Instagram, Twitter). Αν χάσατε τα προηγούμενα επεισόδια, μπορείτε να δείτε εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Δημοσιογραφικό βραβείο Daphne Caruana Galizia: 
αιτήσεις έως την 1η Σεπτεμβρίου
Το δημοσιογραφικό βραβείο Daphne Caruana Galizia θα απονέμεται κάθε χρόνο για 
σπουδαία επιτεύγματα στον τομέα της ερευνητικής δημοσιογραφίας που προωθούν ή 
υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ. Το χρηματικό έπαθλο του 
βραβείου ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και υποψηφιότητα θα μπορεί να τεθεί από 
επαγγελματίες δημοσιογράφους και ομάδες δημοσιογράφων από οποιαδήποτε 
χώρα του κόσμου. Ο νικητής θα επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή που θα 
αποτελείται από εκπροσώπους του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών από τα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και εκπροσώπους των μεγαλύτερων δημοσιογραφικών 
ενώσεων της Ευρώπης. Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στα μέσα Οκτωβρίου, επέτειο της δολοφονίας της δημοσιογράφου. Η 
υποβολή υποψήφιων άρθρων θα γίνεται μόνο μέσω της ειδικής πλατφόρμας έως την 
1η Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00, ώρα Ελλάδας. Μάθετε ποια ήταν η Daphne Carua-
na Galizia εδώ. 

Καθολική πρόσβαση σε 
ασφαλείς και νόμιμες 
αμβλώσεις, αντισύλληψη 
και σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση
Το ΕΚ καλεί τα κράτη-μέλη να 
προστατεύσουν και να ενισχύσουν 
περισσότερο τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία παρέχοντας 
πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες 
αμβλώσεις και αίροντας τυχόν εμπόδια 
στις σχετικές υπηρεσίες υγείας. Στο 
ψήφισμα που ενέκρινε η ολομέλεια 
υπογραμμίζεται ότι οι παραβιάσεις των 
συναφών δικαιωμάτων των γυναικών 
και των κοριτσιών αποτελούν μορφή 
βίας εναντίον τους και παρεμποδίζουν 
την πρόοδο προς την ισότητα των 
φύλων. Παράλληλα, ζητεί μηδενικό 
ΦΠΑ στα προϊόντα για την εμμηνόρροια 
και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
προϊόντα αντισύλληψης. 

Οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν τις 
προσδοκίες τους για το εν εξελίξει 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και άδραξαν την 
ευκαιρία για να απαιτήσουν εγγυήσεις 
για τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων επικρίνοντας την 
πρόσφατη ομοφοβική νομοθεσία της 
Ουγγαρίας, ενώ προέτρεψαν το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την προστασία του 
κράτους δικαίου.

Σύνοδος ΕΕ: επιτάχυνση 
της ανάκαμψης και 
μεταρρύθμιση του 
συστήματος ασύλου

Ώρα μηδέν για το κλίμα 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο για το 
κλίμα που αναμένεται να επιταχύνει τον 
στόχο μείωσης των εκπομπών 
άνθρακα για το 2030 από 40% σε 
τουλάχιστον 55% με στόχο μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα ως το 2050, ενώ μια 
ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή θα 
παρακολουθεί την πρόοδο που 
σημειώνει η ΕΕ σε σχέση με τον 
παραπάνω στόχο. Ο νόμος θα τεθεί σε 
εφαρμογή, μόλις εγκριθεί από το 
Συμβούλιο. 

Το Γραφείο μας στο 40ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης! 
Το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετέχουν με κοινό περίπτερο στο Φεστιβάλ Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται από 25 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου  2021 στο 
χώρο της παραλίας του Λευκού Πύργου, (Βασιλικό Θέατρο – Άγαλμα Μ. 
Αλεξάνδρου – Κ. Καραμανλή). Το περίπτερο είναι αφιερωμένο στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης, που δίνει σε όλους τους Ευρωπαίους την ευκαιρία να 
εκφράσουν τις απόψεις και τις προσδοκίες τους και, εν τέλει, να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τα Δυτικά  Βαλκάνια:
μονόδρομος η ευρωπαϊκή πορεία 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΚ, David Sassoli, οι πρόεδροι των εθνικών 
κοινοβουλίων Αλβανίας, Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Κοσόβου, Μαυροβουνίου, 
Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας θα συναντηθούν για να συζητήσουν σχετικά με το 
ρόλο των κοινοβουλίων στη μετά-covid διεύρυνση της ΕΕ. Δευτέρα, 28 Ιουνίου 

Πώς διαχειρίστηκε η Ευρώπη την πανδημία;

Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα 
ψηφίσει την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ECDC) με στόχο 
τον καλύτερο επιδημιολογικό έλεγχο, περισσότερη 
αυτονομία στην κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Δύναμης Κρούσης για την Υγεία και τη δημιουργία 
ενός δικτύου ευρωπαϊκών εργαστηρίων 
αναφοράς. Τρίτη, 29 Ιουνίου

Αναβαθμίζεται το ECDC

Όλοι μαζί στο δρόμο για την ισότητα!
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα ύψωσε τη σημαία του 
«ουράνιου τόξου» μετά από το κάλεσμα του προέδρου David Sassoli, για ανάρτηση 
της σημαίας στο κτίριο του ΕΚ στις Βρυξέλλες και σε όλα τα Γραφεία στην Ευρώπη ως 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιδείνωση της κατάστασης του κράτους δικαίου στην 
Ουγγαρία και υποστήριξη στα δικαιώματα ΛΟΑΔΜΙ. 

Μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα απευθύνουν ερωτήσεις 
στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, σχετικά με το πώς η ΕΕ 
διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19. Δευτέρα, 28 Ιουνίου

Η Ευρωζώνη στο επίκεντρο 
Τρεις ακροάσεις της επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων με 
στελέχη της ΕΚΤ. Οι Christine Lagarde, Andrea Enria και Elke König  θα απαντήσουν 
στα ερωτήματα των ευρωβουλευτών σχετικά με τον κίνδυνο μαζικών χρεωκοπιών 
λόγω της πανδημίας COVID-19, την ανθεκτικότητα των τραπεζών και τη διαχείριση 
της κρίσης. Πέμπτη,1 Ιουλίου 

Η τεχνητή νοημοσύνη σε ρόλο δικαστή; 
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα ψηφίσει σχετικά με την απαγόρευση χρήσης 
της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στην απονομή δικαιοσύνης, ενώ θα 
ζητήσει κατανοητούς και διαφανείς αλγορίθμους, καμία διάκριση και λήψη τελικών 
αποφάσεων από ανθρώπους . Τρίτη, 29 Ιουνίου 

Προετοιμασίες για την επόμενη ολομέλεια 
Οι επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την επόμενη ολομέλεια 
(5-8 Ιουλίου), με θέματα για την αναβάθμιση του δικτύου μεταφορών στην ΕΕ, 
τρόπους προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων από ενδεχόμενες καταχρήσεις 
εκ μέρους κρατών-μελών που παραβιάζουν την αρχή του κράτους δικαίου, την 
καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο, την 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, την προστασία των 
δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την αντιμετώπιση των ξένων 
επεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

1994

Οι Υπουργοί 
Εξωτερικών της 
Κοινότητας 
συνεδριάζουν και 
συζητούν για τους 
κανόνες της 
διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων µε 
ειδική πλειοψηφία.

Ιωάννινα,
29 Φεβρουαρίου 
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