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την προηγούμενη εβδομάδα 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις, στις 28 
Μαΐου του 1979, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
υπογράφει στο περιστύλιο του Ζαππείου τη 
συμφωνία πλήρους ένταξης της Ελλάδος στην 
Ε.Ο.Κ., και από την 1η Ιανουαρίου του 1981, η Ελλάδα 
γίνεται επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

 

19 Φεβρουαρίου - 26 Φεβρουαρίου 2021

Νέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Περισσότερη διαφάνεια και 
ειλικρίνεια σχετικά με τα εμβόλια 
ζητούν από την Ε.Ε. οι 
ευρωβουλευτές, δηλώνοντας ωστόσο 
ευχαριστημένοι σε γενικές γραμμές με 
τις κινήσεις της Ένωσης. “Ήμασταν 
πολύ σίγουροι για τον χρόνο 
παράδοσης- στόχος μέχρι το 
καλοκαίρι να έχει εμβολιαστεί το 70% 
των ενηλίκων”, λέει η Ursula von der 
Leyen.

“Θέλουμε να ξέρουμε τι 
έγινε με τα εμβόλια"

Εγκρίθηκε από το ΕΚ ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που 
προβλέπει 672,5 δισ. ευρώ σε 
επιχορηγήσεις και δάνεια στα 
κράτη-μέλη. Ωστόσο, 
χρηματοδότηση θα λάβουν μόνο τα 
κράτη που “αποδεδειγμένα σέβονται 
το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

€672,5 δις για τις επιπτώσεις
της πανδημίας, αλλά με
αστερίσκο 

Τι ποσοστό θέλει ισχυρότερο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Πώς 
πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί η Ελλάδα 
από τη συμμετοχή της στην Ένωση; 
Όλες οι απαντήσεις στο πρόσφατο
Ευρωβαρόμετρο του Ε.Κ. 

Ποια είναι η άποψη των
Ελλήνων για τη συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Πυροσβεστικά αεροσκάφη, αντλίες 

μεγάλης χωρητικότητας, υπαίθρια 
νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες 
έκτακτης ανάγκης θα 
συμπεριλαμβάνονται σε κοινή 
“δεξαμενή” πόρων που θα είναι 
προσβάσιμη στα κράτη μέλη σε 
περίπτωση ανάγκης, ύστερα από 
αίτημα του Ε.Κ. “Καμία έκκληση για 
βοήθεια δεν θα μείνει αναπάντητη”, 
λέει ο Έλληνας εισηγητής Ν. 
Ανδρουλάκης.

Ευρωπαϊκή βοήθεια.
Στην πράξη. 

Κλείσαμε τα 40:
Με μια ειδική συνεδρίαση
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Βουλής των
Ελλήνων

Μπορείτε να μοιραστείτε τον 
ενθουσιασμό μας και να κατεβάσετε 
το σχετικό βίντεο εδώ. 

Κλείσαμε τα 40:
Με εορταστικό λογότυπο

Πώς άλλαξε η ζωή μας αυτά τα 40 
χρόνια; Έλληνες ευρωβουλευτές 
δίνουν τις δικές τους απαντήσεις.  
Μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ.

Κλείσαμε τα 40:
Με γνώριμους καλεσμένους 

Πώς θα ανακάμψει η Ευρώπη μετά την πανδημία; 
Μέλη Κοινοβουλίων των κρατών-μελών συζητούν με ευρωβουλευτές το πιο
hot θέμα των ημερών 

Κάτι συμβαίνει στην Πολωνία: 
Κυβέρνηση και επιτροπές φέρνουν στο τραπέζι το δικαίωμα στην άμβλωση

Στο δρόμο προς την ένταξη Κόσοβο και Σερβία: 
Συζήτηση για την πρόοδο των δύο χωρών 

Πώς θα αυξηθούν τα εμβόλια; 
Σημαντικοί παράγοντες της φαρμακοβιομηχανίας απαντούν

Θα χρειαζόμαστε πιστοποιητικό εμβολιασμού
για να ταξιδέψουμε; 
Στο τραπέζι προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας στον τουρισμό

Στα χρώματα του
επετειακού μας λογότυπου
φωτίστηκε την Πέμπτη
18 Φεβρουαρίου η Βουλή
των Ελλήνων. 

40 χρόνια στην ευρωπαϊκή
οικογένεια - μέσα από τα
μάτια Ελλήνων ευρωβουλευτών. 
Πώς και πόσο άλλαξε η ζωή
μας αυτές τις 4 δεκαετίες; 

Highlights

#40ΕλλάδαΕΕ:
Παρακολουθήστε την
πανηγυρική συνεδρίαση που
σηματοδότησε την έναρξη
των εορτασμών και
ενημερωθείτε πρώτοι για τις
ενδιαφέρουσες δράσεις που
ακολουθούν.
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EP

GR
“Δικαίωση του ιστορικού και 
βαρύνοντος ρόλου της πολιτικής” 
χαρακτήρισε την ένταξη ο Πρόεδρος 
της Βουλής Κ. Τασούλας, στην 
ανάγκη της διαρκούς ενίσχυσης του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στάθηκε ο  Αντιπρόεδρος του Ε.Κ., 
Δημήτρης Παπαδημούλης.
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www.europarl.europa.eu

Tο post που ξεχώρισε αυτή την 
εβδομάδα στη σελίδα μας στο 
Facebook

www.europarl.gr
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