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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στη σελίδα 
μας στο Instagram και το 
Τwitter

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

Στις 9 Μαΐου του 1989, η Ελλάδα γιορτάζει την «Ημέρα της 
Ευρώπης», 39 χρόνια μετά την ιστορική ομιλία του Γάλλου 
Υπουργού Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν στο Παρίσι για την 
ανάγκη ενοποίησης της Ευρώπης, μακριά από το οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο πολέμου εντός της. 
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Highlights

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Συζητήσεις για την ανάκαμψη της επόμενης μέρας 
Οι ευρωβουλευτές των επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα 
συζητήσουν με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής Valdis Dombrovskis και 
τον επίτροπο Οικονομικών Paolo Gentiloni για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το κύριο εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας, και τις προτάσεις που 
υπέβαλλαν τα κράτη μέλη. Δευτέρα,10 Μαΐου

Μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και 
Δικαιοσύνης θα συζητήσουν με δημοσιογράφους 
του γερμανικού Der Spiegel και της ερευνητικής 
πλατφόρμας Lighthouse Reports. Αντικείμενο, οι 
έρευνες σχετικά με την κατάσταση στο 

μεταναστευτικό στη Μεσόγειο αλλά και καταγγελίες για παραβιάσεις 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αναφέρονται σε προσωπικό της Frontex.
Δευτέρα, 10 Μαΐου

Παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Μεσόγειο; 

Οι επιτροπές Νομικών Υποθέσεων και Πολιτικών 
Ελευθεριών θα εξετάσουν πώς μπορεί η ΕΕ να 
προστατέψει τα ΜΜΕ και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών από νομικές ενέργειες που 

έχουν σαν στόχο να τους φιμώσουν ή να τους φοβίσουν. Θα ακολουθήσει 
ενημέρωση των δημοσιογράφων στις 12:00. Τρίτη,11 Μαΐου

Ποιοί θέλουν να φιμώσουν
τα ΜΜΕ και την κοινωνία
των πολιτών;

Ρωσικές παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην ΕΕ θα συζητήσει με τον Mikhail Khodorkovsky (πρώην 
επικεφαλής της βιομηχανίας πετρελαίων Yukos, αυτοεξόριστος πλέον στο Λονδίνο), 
τα ευρήματα του οργανισμού Dossier Center, του οποίου ηγείται, σχετικά με τις 
ρωσικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκά ζητήματα και διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Δευτέρα, 10 Μαΐου

Προετοιμασίες για την επόμενη ολομέλεια 
Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ προετοιμάζονται για την επόμενη ολομέλεια, που θα 
διεξαχθεί στις 17-20 Μαΐου. Στην ατζέντα, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η 
εταιρική ευθύνη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η έκθεση του 2019-2020 για την 
Τουρκία κ.ά. 

Σε κίνδυνο κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών
στην σεξουαλική υγεία
Μέλη της επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, σε έκθεση που αναμένεται 
να ψηφιστεί την Τρίτη, θα ασκήσουν κριτική στις αντιδράσεις που σημειώνονται 
εναντίον του δικαιώματος των γυναικών σε σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία στην ΕΕ. Αυτές οι αντιδράσεις συμβάλλουν στην διάβρωση κεκτημένων 
δικαιωμάτων, ενώ θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών στην Ένωση. Τρίτη, 11 Μαΐου

Μέλη της επιτροπής για την καταπολέμηση του 
καρκίνου εξετάζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας 
του COVID-19 στην πρόληψη του καρκίνου, στις 
υγειονομικές υπηρεσίες, στους ασθενείς με καρκίνο 

και στις έρευνες για την ασθένεια. Δευτέρα,10 Μαΐου

Πώς επηρεάζεται η
αντιμετώπιση του καρκίνου από
την πανδημία; 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Δημοσιογραφικό 
βραβείο ύψους 20.000 
ευρώ στη μνήμη της 
δολοφονημένης 
δημοσιογράφου Daphne 
Caruana Galizia
Από τον Οκτώβριο του 2021 θα 
απονέμεται ειδικό βραβείο στη μνήμη 
της Daphne Caruana Galizia, σε 
δημοσιογράφους που εδρεύουν στην 
ΕΕ και τα έργα τους προάγουν τις 
αξίες της Ένωσης. Η Galizia ήταν 
Μαλτέζα δημοσιογράφος και 
ακτιβίστρια και έγραφε κατά της 
διαφθοράς, του οργανωμένου 
εγκλήματος, της εμπλοκής μελών της 
κυβέρνησης της χώρας της στα Panama 
Papers κ.α. Δολοφονήθηκε το 2017 με 
εκρηκτικό μηχανισμό, τοποθετημένο 
στο αυτοκίνητο της. Δείτε εδώ τι 
συζήτησαν ευρωβουλευτές και 
δημοσιογράφοι στο διαδικτυακό 
σεμινάριο με τίτλο "Ποιους 
κινδύνους αντιμετωπίζουν οι 
δημοσιογράφοι στην Ευρώπη;” που 
διοργάνωσε το ΕΚ τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, 
Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας. 

Έναν “οδικό χάρτη” που θα καταστήσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτο, 
ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 
σε ζητήματα ισότητας των φύλων, 
υιοθέτησε το ΕΚ. Στόχος είναι, μέχρι το 
2024, το 50% των διευθυντικών 
θέσεων και το 40% των ανώτατων 
διευθυντικών θέσεων να 
καλύπτονται από γυναίκες, καθώς και 
να ενισχυθεί η ανάλυση των 
επιπτώσεων όλων των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών υπό το πρίσμα του 
φύλου. Τα ισχύοντα νούμερα σήμερα 
είναι: 39% για τις μεσαίες διευθυντικές 
θέσεις, 50% για τις ανώτερες 
διευθυντικές θέσεις και 23% για τις 
ανώτατες διευθυντικές θέσεις. Το ΕΚ θα 
βελτιώσει, επίσης, την ίση 
εκπροσώπηση στην ηγεσία των 
επιτροπών και των αποστολών.

Το ΕΚ πρωτοστατεί στην 
ισότητα των φύλων 

Πρόληψη της 
σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών 
στο Διαδίκτυο
Σε προσωρινή συμφωνία, σχετικά με τη 
νέα προσωρινή νομοθεσία για την 
αποφυγή της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών στο 
Διαδίκτυο, κατέληξαν οι 
διαπραγματευτές του ΕΚ και του 
Συμβουλίου. Η νομοθεσία προβλέπει 
εξαίρεση στους κανόνες 
εμπιστευτικότητας που διέπουν τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κι επιτρέπει 
στους παρόχους email και υπηρεσιών 
ανταλλαγής μηνυμάτων να εντοπίζουν, 
να αφαιρούν και να αναφέρουν 
εθελοντικά περιπτώσεις παιδικής 
κακοποίησης. Επιτρέπει επίσης τη 
χρήση τεχνολογιών “σάρωσης” για 
τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου 
ενήλικες προσεγγίζουν διαδικτυακά 
ανηλίκους. Η συμφωνία θα υποβληθεί 
στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών 
και στην Ολομέλεια προς έγκριση, 
καθώς και στο Συμβούλιο.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Έκτο επεισόδιο #40 
ΕλλάδαΕΕ: Μεγαλώσαμε 
μαζί 

Το Μέλλον της Ευρώπης 
ξεκίνησε
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης έχει ξεκινήσει. Καθημερινά, 
πολίτες από κάθε σημείο της Ένωσης 
μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα και 
διαμορφώνουν, με τις απόψεις τους, ένα 
κοινό όραμα για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ποιες είναι 
οι προκλήσεις της σημερινής ΕΕ και ποια 
τα θεμελιώδη ζητήματα  που ζητούν 
απαντήσεις; Διαβάστε το άρθρο που 
συνυπογράφουν ο επικεφαλής του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, και ο 
επικεφαλής (ε.χ.) της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
Γιώργος Μοσχόβης.

Στο νέο επεισόδιο από τη σειρά βίντεο 
με μαρτυρίες Ελλήνων ευρωβουλευτών 
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με αφορμή 
τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ, οι ευρωβουλευτές Δημήτρης 
Παπαδημούλης, Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, Γιώργος Κύρτσος, 
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη και 
Μαρία Σπυράκη κάνουν αναδρομή σε 
πολιτικά ορόσημα της 40χρονης πορείας 
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, 
συζητούν πώς βίωσαν οι ίδιοι την 
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, ενώ 
επισημαίνουν τα σημαντικά οφέλη της 
συμμετοχής σε όλες τις γενιές. Δείτε εδώ 
ολόκληρη τη σειρά και κάθε Πέμπτη 
συντονιστείτε στο κανάλι μας στο 
YouTube για τα νέα επεισόδια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Η τελευταία Σύνοδος της Ολομέλειας του ΕΚ είχε πολλά: έγκριση της Συμφωνίας 
Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου, θέσπιση Ευρωπαϊκού 
Πιστοποιητικού Covid-19 για ελεύθερες μετακινήσεις, σημαντικά επενδυτικά 
προγράμματα όπως το εμβληματικό πρόγραμμα για την έρευνα "Ορίζων Ευρώπη” 
με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και τη στήριξη καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το  
πρόγραμμα “LIFE”, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα στην ιστορία της ΕΕ για το κλίμα 
και το περιβάλλον και την “Ψηφιακή Ευρώπη”, το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο 
της ΕΕ για ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες. Επίσης, μεταξύ άλλων, το ΕΚ ενέκρινε 
αναβαθμισμένους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στα τρένα και 
υιοθέτησε καινούριους κανόνες για τη διαχείριση του υλικού που ωθεί στην 
τρομοκρατία από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Σας φαίνονται πολλά; Μπορείτε να 
πάρετε μια γεύση από τα βασικά σημεία στο παραπάνω video σε μόλις 1’ και 24”.  
Σε άρθρο του στο insider.gr, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, χαρακτήρισε την 
τελευταία σύνοδο της ολομέλειας “μέρες ευρωπαϊκής δημοκρατίας σε πλήρη 
άνθιση”. Διαβάστε γιατί εδώ. 

Στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε την Ευρώπη και ξεκινάμε τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης!
Την Κυριακή, 9 Μαΐου, επέτειο της ιστορικής “διακήρυξης Σουμάν”, γιορτάστε την 
Ημέρα της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Την ίδια μέρα παρακολουθήστε 
ζωντανά στις 15:00 την εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης στο Στρασβούργο! Ομιλίες των προέδρων των τριών θεσμών, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης, υψηλοί προσκεκλημένοι, μουσικές 
παρεμβάσεις, συνδέσεις με εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης στα κράτη 
μέλη και φυσικά συμμετοχή πολιτών στην αίθουσα και εξ αποστάσεως! Φέτος, η 
επέτειος παρουσιάζει μια διπλή ευκαιρία: να μάθετε περισσότερα για την ιστορία 
της Ένωσης αλλά και να διαμορφώσετε ενεργά το μέλλον της. Στην ειδική 
πλατφόρμα, μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και να περιηγηθείτε, μέσω του διαδραστικού χάρτη, στις πολλές και 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες της ΕΕ ανά περιοχή. Αν είστε ήδη γνώστης των 
ευρωπαϊκών θεμάτων, μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας και να κερδίσετε 
ένα iPad! Ακόμη, επισκεφτείτε τον κόμβο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
και συμβάλλετε στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας για όλους μας. Στις 9 Μαΐου, 
μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας στο YouTube για ένα ειδικό επετειακό video, 
το έβδομο επεισόδιο της σειράς «#40ΕλλάδαΕΕ-Πιο δυνατοί μαζί». 

Ολομέλεια 26-29 Απριλίου: 3 ημέρες και δεκάδες  
συζητήσεις και ψηφοφορίες σε 1’ και 24”

...αλλά δεν ξέρατε ποιον να ρωτήσετε. 
Πώς προβλέπεται να διευκολυνθούν 
τα ταξίδια εντός ΕΕ χωρίς υποχρεωτική 
καραντίνα ή επιπλέον τεστ για τους 
ταξιδιώτες; Πότε προβλέπεται να 
επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο; 
Γιατί θα είναι απαραίτητο ένα τέτοιο 
πιστοποιητικό; Θα είναι προϋπόθεση για 
να ταξιδέψει κάποιος; Θα κοστίζει; Ποια 
στοιχεία θα περιέχει και ποια εμβόλια 
θα αναγνωρίζει; Πόσο θα διαρκεί η 
ισχύς του; Θα μπορεί να το προμηθευτεί 
κάποιος που δεν έχει smartphone; Πού 
θα αποθηκεύονται τα δεδομένα που θα 
περιλαμβάνει; Τις απαντήσεις, θα 
βρείτε στον χρηστικό οδηγό του ΕΚ 
για το νέο Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
COVID-19.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε 
για το Ευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό COVID-19...
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