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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στη σελίδα 
μας στο Instagram και το 
Τwitter

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Η αυλαία της δεύτερης εξαμηνιαίας Προεδρίας της Ελλάδας 
πέφτει τον Δεκέμβριο του 1988 στα περίχωρα του θρυλικού 
Κάστρου των Ιπποτών στη Ρόδο. Ανάμεσα στους στόχους της 
επόμενης τετραετίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέκεται και 
στην ανάδειξη του οπτικοακουστικού δυναμικού της Ευρώπης. 
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Highlight
Είμαστε στον αέρα!  #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει
Σε λειτουργία είναι πλέον η πολύγλωσση, διαδικτυακή πλατφόρμα της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι πολίτες όλων των χωρών της ΕΕ μπορούν να 
εκφράσουν τη γνώμη τους για το μέλλον της Ένωσης, να αλληλεπιδρούν με 
άλλους πολίτες, να οργανώνουν εκδηλώσεις και τελικά, να συμβάλλουν στη χάραξη 
της μελλοντικής κατεύθυνσης και πολιτικής της ΕΕ! “Η ευρωπαϊκή δημοκρατία, 
αντιπροσωπευτική και συμμετοχική, θα συνεχίσει να λειτουργεί παρά τις όποιες 
αντιξοότητες, διότι το κοινό μας μέλλον το απαιτεί” δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚ, 
David Sassoli. Μπες στην πλατφόρμα σήμερα και κάνε τη φωνή σου να ακουστεί!

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EP
Το ΕΚ αποφασίζει για τις σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου 
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την προσωρινή συμφωνία συνεργασίας και 
εμπορίου που πλαισιώνει τις μελλοντικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΒ σχετικά με τα πρότυπα 
αλιείας, ενέργειας, εσωτερικής ασφάλειας και θεμιτού ανταγωνισμού, προκειμένου 
να εξομαλυνθεί η αναστάτωση που έχει προκληθεί μετά την έξοδο της χώρας από την 
Ένωση. Ψηφοφορία: Τρίτη, 28 Απριλίου. Αποτελέσματα: Τετάρτη, 29 Απριλίου

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν κανόνες που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των επιβατών 
αμαξοστοιχίας, όπως περισσότερος χώρος για 
ποδήλατα, επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου 
σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 60 λεπτά 

και βελτιωμένη πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Μάθετε γιατί η ΕΕ έχει 
ανακηρύξει το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων και τι σημαίνει αυτό για την 
κλιματική ουδετερότητα. Συζήτηση: Τετάρτη, 28 Απριλίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 29 Απριλίου.  

Τι συμβαίνει όταν το τρένο
δεν φεύγει στις 8;

LIFE: ψηφίζεται το μεγαλύτερο
ευρωπαϊκό πακέτο για το κλίμα

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό: ένα βήμα πιο κοντά 

Το ΕΚ θα ψηφίσει για το μεγάλο, ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe, με 
συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ, που θα βοηθήσει τα συστήματα υγείας να 
προετοιμαστούν για μελλοντικές πανδημίες, και την ευρωπαϊκή βιομηχανία να 
καινοτομεί περισσότερο. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για τις νέες 
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Συζήτηση: 
Δευτέρα, 26 Απριλίου. Ψηφοφορία: Τρίτη, 27 Απριλίου.

Η Ευρώπη επενδύει στο μέλλον 

Το πρώτο κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Άμυνας 

Η oλομέλεια θα  εγκρίνει τη θέση του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο 
σχετικά με το πιστοποιητικό που αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις μας 
την εποχή του κορονοϊού, ενώ οι ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν την ανάγκη 
το έγγραφο, είτε ψηφιακό είτε χάρτινο, να μην οδηγεί σε προκατάληψη εναντίον 
όσων δεν έχουν εμβολιαστεί. Συζήτηση και ψηφοφορία: Τετάρτη, 28 Απριλίου. 
Αποτελέσματα: Πέμπτη, 29 Απριλίου. 

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που αναμένεται να υπερψηφίσουν 
οι ευρωβουλευτές, έχει προϋπολογισμό 7,9 δισ. ευρώ και είναι το πρώτο σχήμα που 
θα χρηματοδοτεί κοινά αμυντικά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Συζήτηση και 
ψηφοφορία: Πέμπτη, 29 Απριλίου.

Στο μικροσκόπιο ευρωτουρκικές σχέσεις
και Σύνοδος Κορυφής
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (25-26 Μαρτίου) με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Charles Michel και 
την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen, καθώς και την συνάντηση που 
είχαν στην Άγκυρα. Την Πέμπτη υιοθετήθηκε έκθεση της επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων που τονίζει ότι οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας βρίσκονται σε “ιστορικό χαμηλό”, 
υπογραμμίζοντας την οπισθοδρόμηση της χώρας σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συζήτηση: Δευτέρα, 26 Απριλίου

Press briefing πριν από την ολομέλεια 
Εκπρόσωποι Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων θα 
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της ολομέλειας, την οποία 
μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ. Δευτέρα, 26 Απριλίου, 16:30.

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Το 2070, το 30,3% του πληθυσμού της 
Ευρώπης προβλέπεται να είναι ηλικίας 
65 ετών ή περισσότερο- σε σύγκριση με 
μόλις 20,3% το 2019! Ο πληθυσμός της 
Ένωσης αναμένεται να μειωθεί 
σημαντικά, μακροπρόθεσμα, χωρίς να 
έχουν ακόμη υπολογιστεί οι συνέπειες 
της πανδημίας. Επιπλέον, η 
ενδοκοινοτική μετανάστευση και το 
χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών έχουν οδηγήσει στην 
απερήμωση πολλών περιφερειακών 
περιοχών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξετάζει τις αιτίες του φαινομένου (πχ 
υπογεννητικότητα, brain drain) και 
πιθανές λύσεις. Παρακολουθήστε το 
video για να μάθετε ποιες είναι οι 
προτεραιότητες του ΕΚ σχετικά με την 
αντιμετώπιση της γήρανσης του 
πληθυσμού στην ΕΕ. 

Ένα βήμα πιο κοντά στην 
κλιματική ουδετερότητα 
της Ευρώπης ως το 2050!
Λίγες μόνο μέρες πριν τη Διάσκεψη 
Ηγετών για το Κλίμα υπό τον Αμερικανό 
Πρόεδρο Joe Biden, οι ευρωβουλευτές 
και το Συμβούλιο, ύστερα από 
διαβουλεύσεις, κατέληξαν σε 
ανεπίσημη συμφωνία για τον νέο 
Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, 
σύμφωνα με τον οποίο ο στόχος για 
κλιματική ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 
2050 παύει να είναι αόριστη πολιτική 
υπόσχεση και μετατρέπεται σε νομική 
δέσμευση. Ο νέος νόμος αυξάνει και 
τον στόχο μείωσης εκπομπών αερίων 
από 40% σε “τουλάχιστον 55% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990” έως 
το 2030. Παρακολουθήστε εδώ την 
σχετική συνέντευξη τύπου της 
εισηγήτριας Jytte Guteland και του 
Προέδρου της επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Pascal Canfin.

Γιατί γερνούν οι 
περιφέρειες της Ευρώπης; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τους 
καινούργιους κανόνες για την πρόληψη της 
διασποράς υλικού που υποκινεί ή διευκολύνει τη 
συμμετοχή ατόμων σε τρομοκρατικές πράξεις. Το 

υλικό μπορεί να είναι κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά αρχεία και το ίδιο 
ισχύει και για οδηγίες για κατασκευή εκρηκτικών και άλλων όπλων. Συζήτηση: Τετάρτη, 
28 Απριλίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 29 Απριλίου.

Η ολομέλεια αναμένεται να εγκρίνει το πιο 
φιλόδοξο πακέτο για την κλιματική αλλαγή που 
έχει εγκριθεί ποτέ στην ΕΕ. Το πρόγραμμα LIFE 
(2021-2027) έχει προϋπολογισμό 5,4 δις. ευρώ και 
στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας, με παράλληλες δράσεις για το 

κλίμα και τη βιώσιμη οικονομία. Συζήτηση και ψηφοφορία: Πέμπτη, 29 Απριλίου.

Εντός μίας ώρας θα αποσύρεται
online υλικό που ωθεί στην
τρομοκρατία

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Πέμπτο επεισόδιο #40 
ΕλλάδαΕΕ: Μια σύγχρονη 
Ελλάδα

Με το βλέμμα στο μέλλον 
Σε ρυθμούς Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης και το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
που την εβδομάδα που μας πέρασε 
στήριξε δύο σχετικές πρωτοβουλίες. Την 
Τετάρτη, 21 Απριλίου, το διαδικτυακό 
συνέδριο “EU Values, Diversity and 
Intercultural Dialogue: Enhancing the 
debate”, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
του project EUVaDis, για την αύξηση του 
ενδιαφέροντος και της ενίσχυσης των 
γνώσεων για τον διαπολιτισμικό διάλογο, 
τις αξίες της ΕΕ και τη διαφορετικότητα. 
Την Πέμπτη, 22 Απριλίου, την ημερίδα με 
θέμα "Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης" που διοργάνωσε 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Πειραιώς και Νήσων 
Αττικής. Και στις δύο εκδηλώσεις 
απηύθυνε χαιρετισμό, ο επικεφαλής του 
Γραφείου, Κωνσταντίνος 
Τσουτσοπλίδης.

Στο νέο επεισόδιο από την σειρά βίντεο 
με μαρτυρίες Ελλήνων ευρωβουλευτών 
που δημιούργησε το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, 
οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, 
Γιώργος Κύρτσος, Δημήτρης 
Παπαδημούλης, Νίκος Ανδρουλάκης, 
Έλενα Κουντουρά, Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης και Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου αναφέρονται σε 
σημαντικά έργα υποδομής των 
τελευταίων σαράντα ετών και στη 
συμβολή της ΕΕ στην ανάπτυξη της 
χώρας, ενώ τονίζουν ότι, παρά τα 
δικαιολογημένα πολλές φορές 
παράπονά μας, αυτές τις τέσσερεις 
δεκαετίες, τόσο η Ελλάδα όσο και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει 
σοφότερες και ισχυρότερες. Δείτε εδώ 
ολόκληρη τη σειρά και κάθε Πέμπτη 
συντονιστείτε στο κανάλι μας στο You-
Tube για τα νέα επεισόδια.

Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της ολομέλειας εδώ
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