
την εβδομάδα που έρχεται
στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

19 Μαρτίου 2021

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας

Αδειοδότηση των εμβολίων: ποια είναι τα
επόμενα βήματα; 
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Ποια ήταν τα κομβικά σημεία των 
τελευταίων δεκαετιών, από την 
μεταπολίτευση (1974) και την είσοδο 
στην ΕΕ (1981) έως σήμερα;  
Απαντήσεις στην διαδικτυακή συζήτηση 
που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας 
(EPRS) και η Ένωση Πρώην 
Βουλευτών (FMA) με τη συμμετοχή 
ευρωβουλευτών όπως ο 
Δ.Παπαδημούλης, η Μ.Σπυράκη και η 
Ε.Καϊλή, αλλά και των Hans-Gert Pöt-
tering και Enrique Barón Crespo, 
πρώην προέδρων του ΕΚ. Στείλτε στο 
epathinai@europarl.europa.eu έως την 
Κυριακή 21/3 στις 10.00. Πότε; Τρίτη 
23 Μαρτίου 2021, 14.30-16:00

Social
Media
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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στη σελίδα 
μας στο instagram και το 
twitter 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1η Ιουλίου του 1983. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας της ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για 
την υπογραφή της Σύμβασης LOME III, που έθεσε ζητήματα 
επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης της υπαίθρου.

Τρεις οι μεταλλάξεις που 
ανησυχούν τους 
Ευρωπαίους 
Συνεχίζεται η επίβλεψη της στρατηγικής 
εμβολιασμού από το ΕΚ. Σε συζήτηση 
με εμπειρογνώμονες της υγείας, οι 
ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν για τις 
τρεις ανησυχητικές μεταλλάξεις 
(Ηνωμένου Βασιλείου, Νότιας Αφρικής 
και Βραζιλίας), ενώ ο επικεφαλής της 
Στρατηγικής Εμβολιασμών του ΕΟΦ, 
Marco Cavaleri, τους διαβεβαίωσε ότι η 
διαδικασία έγκρισης των εμβολίων κατά 
των μεταλλάξεων θα είναι ταχύτερη και 
πιο ευέλικτη. Παρακολουθήστε την 
συζήτηση εδώ. 

Ενωμένη Ευρώπη:
η επόμενη γενιά 
Λευκός καπνός από τις 
διαπραγματεύσεις ΕΚ και Επιτροπής για 
τους πόρους που θα διοχετευτούν στο 
πρόγραμμα Connecting Europe Facility 
(CEF), για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών 
μεταφορών της Ένωσης, την 
ολοκλήρωση διευρωπαϊκών έργων 
σιδηροδρομικής υποδομής (όπως το 
Rail Baltica) αλλά και την ανάπτυξη 
ψηφιακών δικτύων και συστημάτων 5G. 

Πώς αντιμετωπίζουμε
την παραπληροφόρηση 
χωρίς να υπονομεύουμε
τη δημοκρατία;
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το 
webinar που διοργανώθηκε στο ΕΚ την 
προηγούμενη εβδομάδα για την 
παραπληροφόρηση, με τη συμμετοχή, 
μεταξύ άλλων, του εκπρόσωπου Τύπου 
του ΕΚ Jaume Duch Guillot και του 
πρώην Διευθυντή του Cybersecurity 
Agency του Υπ.Εσωτερικής Ασφάλειας 
των ΗΠΑ Christopher Krebs. Αυτή η 
χρήσιμη πυξίδα θα σας βοηθήσει να 
πλοηγηθείτε με ασφάλεια μέσα σε 
ωκεανούς πληροφορίας και εδώ θα 
βρείτε πρακτικές οδηγίες για το πώς να 
αναγνωρίζετε τις ψευδεἰς ειδήσεις για 
τον Covid-19. 

Μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα ενημερωθούν από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΟΦ, Emer Cooke. - Δευτέρα, 22 Μαρτίου 
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Πόσα εμβόλια έχει εξασφαλίσει η ΕΕ;
Η επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η Γενική Διευθύντρια Υγείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Sandra Galina, θα συζητήσουν για την κατάσταση στην ΕΕ 
σχετικά με την προμήθεια εμβολίων για τον Covid-19. - Τρίτη, 23 Μαρτίου

Εκπαιδεύοντας τους 
αλγόριθμους στις 
ευρωπαϊκές αξίες
Σύμφωνα με ψήφισμα που υιοθέτησε η 
επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, 
χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα σαφές 
πλαίσιο λειτουργίας για τους 
αλγόριθμους και την τεχνητή 
νοημοσύνη, που να εγγυάται ότι οι 
Ευρωπαίοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση 
σε περιεχόμενο που δεν κάνει 
διακρίσεις, ειδικά στις πλατφόρμες που 
διακινούν βίντεο και μουσική. Το ίδιο 
πλαίσιο θα πρέπει να περιορίζει και την 
χρήση της τεχνολογίας για την διάδοση 
ψευδών ειδήσεων και την 
παραπληροφόρηση. Δείτε τις δηλώσεις 
της εισηγήτριας, Sabine Verheyen. 
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την εβδομάδα που έρχεται
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ισχυρή προειδοποίηση ευρωβουλευτών
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να προειδοποιήσουν, μέσω ψηφίσματος, την Επιτροπή 
ότι εάν δεν ενεργοποιήσει άμεσα το μηχανισμό που προστατεύει τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης από παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, το ΕΚ θα χρησιμοποιήσει όλα τα 
μέσα που διαθέτει στην εργαλειοθήκη του για να αντιδράσει. - Ψηφοφορία, Τετάρτη 24 
Μαρτίου

EPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

40 χρόνια στην ΕΕ: Η 
ιστορική διαδρομή της 
Ελλάδας Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την 

ειδική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν 
το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με το 
Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Έλληνες 
ευρωβουλευτές Νίκος Ανδρουλάκης, 
Ελίζα Βόζεμπεργκ, Αλέξης 
Γεωργούλης, Εύα Καϊλή, Έλενα 
Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδημούλης 
και Μαρία Σπυράκη καθώς και πολλοί 
ενδιαφέροντες ομιλητές που ανέλυσαν 
τη σημασία και τις προκλήσεις της 
συμμετοχής της χώρα μας στην ΕΕ, ενώ 
η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
συμμετείχε με έργα σημαντικών 
Ευρωπαίων συνθετών!

“Ελλάδα, 40 χρόνια 
Ευρωπαία”

Ευρωαφρικανική στρατηγική: να ξεφύγουμε από
τη νοοτροπία “δωρητή/παραλήπτη” 
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για τη νέα στρατηγική που θα περιγράφει την σχέση 
ΕΕ και Αφρικής ως συνεργασία δύο ίσων εταίρων, και θα θέτει κοινούς στόχους. 
Συζήτηση: Τετάρτη, 24 Μαρτίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 25 Μαρτίου

Ολοταχώς προς τα 750 δις
Oι ευρωβουλευτές επιταχύνουν την σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος Ιδίων 
Πόρων που θα επιτρέψει στην Ένωση να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα ανάκαμψης 
και από δικούς της πόρους (όπως π.χ. φορολόγηση των πλαστικών, του άνθρακα 
κλπ). Διαβάστε περισσότερα εδώ. - Τετάρτη 24 Μαρτίου

Ο πρόεδρος του ΕΚ στη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Μετά την ομιλία του στους ηγέτες της ΕΕ στην έναρξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ο David Sassoli θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την οποία μπορείτε 
να παρακολουθήσετε ζωντανά στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ.- Πέμπτη, 25 Μαρτίου, 
στις 17:00 

Συνεντεύξεις Τύπου για την πρόοδο 4 χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων στις ενταξιακές διαδικασίες 
Οι εισηγητές θα μιλήσουν  για τις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 2019-2020  για Κόσοβο, Σερβία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία - 
Πέμπτη, 25 Μαρτίου 14:30-16:00

Στο τραπέζι ξανά το
πιστοποιητικό εμβολιασμού
Στην Ολομέλεια θα συζητηθεί ψήφισμα της 
επιτροπής Μεταφορών που ζητά να 
συμπεριληφθούν οι τομείς τουρισμού και 
μεταφορών στα πλάνα ανάκαμψης από την 
πανδημία, να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε αυτές τις 

υπηρεσίες αλλά και να δημιουργηθεί ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού ως 
αντίλογος στα τεστ PCR και την καραντίνα των ταξιδιωτών. Συζήτηση: Τετάρτη, 24 
Μαρτίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 25 Μαρτίου. 

Πώς θα μειωθεί η
ρύπανση της θάλασσας; 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να νομοθετήσουν 
ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό των πλαστικών μιας 
χρήσης, ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας και της 
ανακύκλωσης και βιώσιμο σχεδιασμό του 
εξοπλισμού αλιείας. Συζήτηση: Τετάρτη, 24 Μαρτίου. 

Ψηφοφορία: Πέμπτη, 25 Μαρτίου
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