
Τα παιδιά παραμένουν παιδιά, με ίσα δικαιώματα, 
ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, ιθαγένειας, 
κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου. Αυτή η αρχή 
περιλαμβάνεται σε σχέδιο ψηφίσματος, με 
αναφορές στον τεράστιο αντίκτυπο που έχει στα 
παιδιά η κρίση του κορονοϊού, υπό το πρίσμα της 

φτώχειας, της εκπαίδευσης και των κινδύνων για την σωματική και ψυχική τους 
υγεία. Τι ζητούν οι ευρωβουλευτές; Πότε θα συζητηθεί: την Τρίτη, 9 Μαρτίου. 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 11 Μαρτίου 

την εβδομάδα που έρχεται
στην Ολομέλεια του ΕΚ

την προηγούμενη εβδομάδα
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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας

InvestEU: Στόχος οι απλοποιημένες επενδύσεις 

EU4Health: την επόμενη φορά, θα είμαστε
πιο θωρακισμένοι
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Για το οπλοστάσιο διαρθρωτικών 
παρεμβάσεων με στόχο τη σύγκλιση και 
τη συνοχή, με το οποίο έχει εφοδιαστεί 
η Ελλάδα τις τελευταίες τέσσερις 
δεκαετίες, μίλησε ο Επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα σε 
πρόσφατο συνέδριο με θέμα τη 
“Χρηματοδότηση της 
επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο 
της Πανδημίας και της Πράσινης 
Συμφωνίας” που διοργάνωσαν το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Πειραιώς και Νήσων Αττικής σε 
συνεργασία με τους επιμελητηριακούς 
φορείς Πειραιώς. Ο Κ.Τσουτσοπλίδης, 
σχολίασε πως, ενώ θα μπορούσαμε να 
είχαμε πετύχει περισσότερα, όποιος 
Έλληνας κοιτάξει γύρω του θα δει 
συγχρηματοδοτούμενα έργα που 
βελτίωσαν την ποιότητα της ζωής του.
Δείτε το βίντεο. 

Παρακολουθήστε εδώ την ειδική 
εκδήλωση, που συνδιοργανώνει το 
Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και το 
Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 
την Παρασκευή, 12 Μαρτίου. Στόχος 
είναι η ανάδειξη των σύγχρονων 
προκλήσεων και η αναδρομή στα 
ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή 
στην Ελλάδα τις τελευταίες 4 δεκαετίες. 
Το Γραφείο μας επιμελείται συζήτηση 
για το Μέλλον της Ευρώπης, με τη 
συμμετοχή του Αντιπρόεδρου του ΕΚ 
Δημήτρη Παπαδημούλη και των 
ευρωβουλευτών Γιώργου Κύρτσου και 
Νίκου Ανδρουλάκη (18:15-19:15),  
όπου θα σχολιαστεί το εγχείρημα της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
και τη διαμόρφωση της μελλοντικής 
μορφής και δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ευρωβουλευτές θα 
συμμετέχουν σε όλες τις ενότητες της 
εκδήλωσης (Ελίζα Βόζεμπεργκ, 
Αλέξης Γεωργούλης, Εύα Καϊλή, 
Έλενα Κουντουρά, Μαρία Σπυράκη). 

Social
Media
Corner
Tα post που ξεχώρισαν αυτή την 
εβδομάδα στις σελίδες μας στα 
social media. 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

 

Η 18η Οκτωβρίου 1981 είναι μία μέρα σταθμός για την 
εγχώρια ευρωπαϊκή ιστορία. Οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις 
κάλπες ανά την επικράτεια, όχι μόνο για να ψηφίσουν στις 
εθνικές εκλογές, αλλά και για να συμμετάσχουν στις πρώτες 
Ευρωπαϊκές Εκλογές στην Ελλάδα! 

“Αθέατες γυναίκες 
πασχίζουν να τα βγάλουν 
πέρα” 
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε σε 
διακοινοβουλευτική συνεδρίαση του ΕΚ, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. Η Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, στις γυναίκες που 
εργάζονται με αυταπάρνηση στον τομέα 
της υγείας, σε εκείνες που 
απασχολούνται σε κλάδους που έχουν 
πληγεί από την πανδημία, αλλά και σε 
όσες έχουν επωμιστεί αποκλειστικά την 
αόρατη, απλήρωτη εργασία της 
οικιακής φροντίδας. Στην συζήτηση 
συμμετείχαν ευρωβουλευτές και 
βουλευτές εθνικων κοινοβουλίων της 
ΕΕ, ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli 
και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ursula von der Leyen.
Δείτε το βίντεο. 

Μηχανισμός Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας: ένα 
χρήσιμο λυσάρι
Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το πώς 
ακριβώς θα λειτουργήσει ο Μηχανισμός 
που θα εξασφαλίσει 672,5εκ. ευρώ στα 
κράτη- μέλη για να ανακάμψουν από τις 
συνέπειες της πανδημίας. Το ποσό που 
έχει προϋπολογιστεί είναι γνωστό, αλλά 
με τι κριτήρια θα γίνει η κατανομή των 
επιχορηγήσεων; Τι προβλέπεται για την 
Ελλάδα; Πού θα επενδυθούν τα 
χρήματα; Εδώ θα τα μάθουμε όλα. 
Extra: Βρείτε εδώ συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τον μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Η Ελλάδα τερματίζει 
τελευταία στην ισότητα 
των φύλων
Η πανδημία απειλεί την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί στην Ευρώπη και τον 
κόσμο, αφού επιδεινώνει τις ανισότητες 
των φύλων: με τους σημερινούς 
ρυθμούς, απέχουμε 60 ολόκληρα 
χρόνια από την επίτευξη της 
πολυζήτητης ισότητας. Δείτε πώς οι 
γυναίκες πλήττονται σε πολλαπλά 
επίπεδα από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας και τί ποσοστό ισότητας 
παρουσιάζει η Ελλάδα.  

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη των ευρωπαίων επενδυτών, μέσα από 
απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης και φιλοδοξεί να εξασφαλίσει 400 
δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.
Πότε θα συζητηθεί: την Τρίτη, 9 Μαρτίου.

Οι ευρωβουλευτές δίνουν την τελική τους ψήφο στο πρόγραμμα που θα διοχετεύσει 
5.1 δισεκατομμύρια ευρώ στην θωράκιση της Ένωσης απέναντι στην υπάρχουσα 
αλλά και πιθανές μελλοντικές πανδημίες, καθώς και σε άλλα σημαντικά προβλήματα, 
όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού και οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας. Πότε θα συζητηθεί: την Τρίτη, 9 Μαρτίου.

Η Ημέρα της Γυναίκας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Φέτος το ΕΚ αφιερώνει την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) στον παγκόσμιο αγώνα 
των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19 και διοργανώνει μια σειρά από 
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις!  Στην έναρξη της Ολομέλειας, θα απευθύνει χαιρετισμό 
η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern. Τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου, η 
πρόεδρος της επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών, Evelyn Regner, θα απαντήσει, 
live στο facebook, σε ερωτήματα πολιτών σχετικά με ζητήματα ισότητας των φύλων 
στην ΕΕ (12:00) αλλά και θα συνομιλήσει σε instagram live με το γνωστό μοντέλο 
Anja Rubik από την Πολωνία, που έχει έντονη ακτιβιστική δράση κατά της 
απαγόρευσης των αμβλώσεων στη χώρα της και τρέχει μια πλατφόρμα για την σεξουαλική 
εκπαίδευση (13:00). Δείτε όλο το πρόγραμμα και τα multimedia υλικά του ΕΚ. 

ΕΕ: ένας τόπος ελευθερίας για τα
ΛΟΑΔΜΙ δικαιώματα
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Πάνω από όλα, είναι παιδιά 

Θα μπουν στην
ευρωπαϊκή οικογένεια; 

Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις προόδου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 
2019-2020 και οι ευρωβουλευτές 
χαιρετίζουν την απόφαση του 
Συμβουλίου για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια 
Μακεδονία και την Αλβανία, καθώς και 
την προσήλωση των δύο χωρών στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο δρόμος, 
βέβαια, είναι μακρύς ακόμα, και όπως 
τονίζουν, υπάρχουν πολλοί στόχοι που 
μένει να επιτευχθούν.
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Σε απάντηση στις LGBTI-free zones της Πολωνίας, το ΕΚ 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρήσσουν την ΕΕ “LGBTI 
Freedom Zone”, υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά 
ότι η ισότητα και η αρχή της μη διάκρισης αποτελούν 
βασικές αξίες της Ένωσης. Πότε θα συζητηθεί: την 
Τετάρτη, 10 Μαρτίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 11 Μαρτίου 

Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της Συνόδου 

Θα έχουν και οι εταιρίες ευθύνη 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν νόμο που θα υποχρεώνει τις εταιρίες να 
συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, 
μέσα από δεσμευτικούς κανόνες. Πότε θα συζητηθεί: τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου.
Ψηφοφορία: Τρίτη, 9 Μαρτίου

Με το βλέμμα στο μέλλον (της Ευρώπης)
Το Συμβούλιο Προέδρων του ΕΚ ενέκρινε την ιδρυτική διακήρυξη της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης, στην οποία τα μέλη του ΕΚ θα έχουν ηγετικό ρόλο, ως 
άμεσοι εκπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ. Οι 3 Πρόεδροι της ΕΕ (David Sassoli εκ 
μέρους του ΕΚ, Antοnio Costa εκ μέρους του Συμβουλίου της ΕΕ και Ursula von der 
Leyen εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) θα υπογράψουν κοινή δήλωση, η οποία 
αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη της Διάσκεψης που θα αντιμετωπίσει 
προκλήσεις παλιές και νέες, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 
Η κοινή δήλωση θα υπογραφεί την Τετάρτη, 10 Μαρτίου. 

Επίθεση στην ελευθερία του λόγου
Οι ευρωβουλευτές συζητούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Συμβουλίου για τις κυβερνητικές απόπειρες να επηρεαστούν τα ΜΜΕ σε Πολωνία, 
Ουγγαρία και Σλοβενία, μέσα από μια σειρά ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. Η 
Σλοβενία, μάλιστα, θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
τον Ιούλιο του 2021. Πότε θα συζητηθεί: την Τετάρτη, 10 Μαρτίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 
11 Μαρτίου

“Η Ελλάδα έχει 
μεταμορφωθεί τα 
τελευταία 40 χρόνια” 

Ελλάδα: 40 Xρόνια 
Ευρωπαία

Τι είμαστε; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι θέλουμε;
Κοινωνική Πολιτική
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν περισσότερα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, 
συζητώντας  για την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021. Συζήτηση και ψηφοφορία: την Τετάρτη, 10 Μαρτίου. 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Μαρτίου 
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