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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Το τετραήμερο 15–18 Ιουνίου του 1989, οι ευρωπαϊκές κάλπες 
στήνονται για τρίτη φορά στα 12 πλέον κράτη μέλη της 
Κοινότητας, με τους Έλληνες ψηφοφόρους να εκλέγουν το 
βράδυ της Κυριακής 18 Ιουνίου τους νέους αντιπροσώπους 
τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Highlight

την εβδομάδα που έρχεται
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουEP
Θα αρθούν οι πατέντες των εμβολίων;
Συνεχίζονται οι συζητήσεις
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Τετάρτη την πρόταση που έχει 
υποβληθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την άρση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτηρίας των εμβολίων για την COVID-19. Η ψηφοφορία θα 
διεξαχθεί στην ολομέλεια του Ιουνίου. Τετάρτη,19 Μαΐου

Αυξημένη εταιρική υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον και μεγαλύτερη προστασία των θυμάτων 
οικολογικών καταστροφών αναμένεται να ζητήσουν 
οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι παράλληλα θα 

καλέσουν την Επιτροπή να εξετάσει το πώς μπορεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία να 
αναγνωρίσει τον όρο “ecocide” (οικοκτονία). Συζήτηση: Τετάρτη,19 Μαΐου. Αποτέλεσμα 
ψηφοφορίας: Πέμπτη, 20 Μαΐου. 

Ο όρος “οικοκτονία” και
η περιβαλλοντική εταιρική
ευθύνη

Συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης 
Μετά τις πρόσφατες αιματηρές συγκρούσεις, η ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με 
το Ισραήλ και την Παλαιστίνη θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην 
ολομέλεια. Τρίτη,18 Μαΐου 

Η ΕΕ στηρίζει της περιφέρεις της Ευρώπης
για την κλιματική ουδετερότητα 
Οι ευρωβουλευτές αναμένονται να εγκρίνουν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τον 
πρώτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, με προϋπολογισμό ύψους 17,5 
δισ. ευρώ.  Το Ταμείο θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, με 
εστίαση σε λιγότερο ανεπτυγμένες, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. 
Επίσης, οι ευρωβουλευτές αναμένεται υιοθετήσουν ψήφισμα όπου ζητούν την 
μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε 
φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Συζήτηση: Δευτέρα,17 Μαΐου. Ψηφοφορία: Τρίτη,18 Μαΐου 

Κριτική στην Τουρκία, έπαινοι για το Μαυροβούνιο
Συζητώντας για τις ενταξιακές προοπτικές και διαπραγματεύσεις των δύο χωρών, οι 
ευρωβουλευτές αναμένεται να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση της Τουρκίας για 
την απομάκρυνση της από τις ευρωπαϊκές αξίες, και να εκφράσουν τη στήριξή τους 
στο Μαυροβούνιο για τα βήματα που κάνει προς ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 
Συζήτηση: Τρίτη,18 Μαΐου. Αποτελέσματα ψηφοφοριών και συνέντευξη Τύπου με τον εισηγητή 
για την Τουρκία : Τετάρτη,19 Μαΐου. 

Ψηφιακή μετάβαση και τεχνητή νοημοσύνη
Το ΕΚ αναμένεται να υιοθετήσει ψήφισμα για το ψηφιακό μέλλον της Ένωσης, 
δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα στα χρόνια που έρχονται. Τετάρτη 19 Μαΐου

Ενημέρωση για τους δημοσιογράφους 
Η καθιερωμένη ενημέρωση για την ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας θα 
πραμγατοποιηθεί τη Δευτέρα,17 Μαϊου στις 16:30

Αυτή την εβδομάδα, το μεταναστευτικό ζήτημα 
κυριαρχεί στην ατζέντα. Θα συζητηθεί σχέδιο 
έκθεσης από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών  

σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την νόμιμη μετανάστευση και την σύνδεσή της με 
την τόνωση της οικονομίας. Επίσης, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη 
Μεσόγειο, υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τον Frontex, ενώ 
αντικείμενο συζήτησης θα γίνει και ακόμη μία έκθεση, που αναφέρεται στις 
συμφωνίες επιστροφής παράτυπων μεταναστών και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Συζητήσεις: Τρίτη,18 και Τετάρτη19 Μαΐου. Αποτελέσματα ψηφοφοριών για τις 
συμφωνίες επιστροφής και τη νόμιμη μετανάστευση, Τετάρτη19 Μαΐου και Πέμπτη 20 Μαΐου 
αντιστοίχως.

Φάκελος Μεταναστευτικό: στην
ατζέντα νόμιμη μετανάστευση,
ένταξη, παραβιάσεις δικαιωμάτων
και θαλάσσιες διασώσεις

 

Θα συζητηθούν, και κατά πάσα πιθανότητα θα 
εγκριθούν από την ολομέλεια: το νέο Erasmus+ για 
την εκπαίδευση, με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 
28 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα εθελοντισμού 

«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» που υποστηρίζει εμπειρίες για νέους εντός κι 
εκτός ΕΕ και το ανανεωμένο πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” με προϋπολογισμό 
2,2 δισ. ευρώ που θα στηρίξει τον πολιτισμό και την ανάκαμψη του μετά την 
πανδημία. Τρίτη 18 Μαΐου. Συνέντευξη τύπου: Τρίτη 18 Μαΐου, 11:30

Πράσινο φως για τρία
εμβληματικά ευρωπαϊκά
προγράμματα 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Πανηγυρική εναρκτήρια 
εκδήλωση για την 
διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης 
Την Κυριακή 9 Μαΐου, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο 
φιλοξενήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης, του φιλόδοξου εγχειρήματος 
που οργανώνεται από κοινού από το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και θα επιτρέψει σε όλους 
τους πολίτες της Ένωσης να 
συνδιαμορφώσουν το μέλλον της. 
Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος 
του ΕΚ David Sassoli, ο Πρόεδρος της 
Γαλλίας Emmanuel Macron, ο 
Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Antó-
nio Costa, για την Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ, και η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ursula von der Leyen. 
Διαβάστε περισσότερα για την 
λειτουργία της Διάσκεψης εδώ και 
κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. 

Οι ευρωβουλευτές, μέλη της επιτροπής 
για τα Δικαιώματα των Γυναικών, 
υιοθέτησαν ψήφισμα που καλεί τα 
κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την 
πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, όπως είναι η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, η πρόσβαση σε 
μεθόδους αντισύλληψης και 
θεραπείες γονιμότητας, αλλά και στις 
αμβλώσεις. Τα μέλη της επιτροπής, 
εκφράζοντας την ανησυχία τους σχετικά 
με το επίπεδο ενημέρωσης και 
πρόσβασης σε ορισμένα κράτη της ΕΕ, 
υπογραμμίζουν ότι το δικαίωμα στην 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
είναι θεμελιώδες δικαίωμα των 
γυναικών, και δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποδυναμωθεί. 

Οι γυναίκες έχουν 
δικαίωμα στην σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία 

Ώρα για ευρωπαϊκό 
σινεμά 
Μέχρι και την Κυριακή, 16 Μαΐου, έχετε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 
διαδικτυακά και δωρεάν τις φιναλίστ 
ταινίες του ευρωπαϊκού βραβείου LUX, 
αλλά και να συμμετάσχετε σε 
συζητήσεις με τους σκηνοθέτες. Στη 
συνέχεια, μπορείτε να ψηφίσετε την 
αγαπημένη σας ταινία έως τις 23 
Μαΐου, αφού η βαθμολογία των ταινιών 
θα προκύψει κατά 50% από την ψήφο 
του κοινού και κατά 50% από 
ψηφοφορία των ευρωβουλευτών, και 
αν είστε τυχεροί, να ταξιδέψετε στην 
τελετή απονομής των βραβείων τον 
Δεκέμβριο του 2021 στο Βερολίνο. Το 
βραβείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις 
ευρωπαϊκές ταινίες να ξεπεράσουν 
εμπόδια στη γλώσσα και τη διανομή.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Όγδοο επεισόδιο #40 ΕλλάδαΕΕ: Από την ασφάλεια των 
τροφίμων στην ασφάλεια των δεδομένων
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 Νίκος Ανδρουλάκης, Εύα Καϊλή 
και Πέτρος Κόκκαλης συζητούν για τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, για την διασφάλιση των αγροτικών προϊόντων και την πρόσβαση 
σε μεγάλες αγορές,  αλλά και  για την κατάργηση των τελών περιαγωγής στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
πολιτών. Δείτε εδώ ολόκληρη τη σειρά και κάθε Πέμπτη συντονιστείτε στο κανάλι 
μας στο YouTube για τα νέα επεισόδια. 

Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της Ολομέλειας

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το 
πιστοποιητικό COVID-19, ώστε να είναι έτοιμο για την 
τουριστική περίοδο του καλοκαιριού. Εάν η συμφωνία 
επιτευχθεί, το πιστοποιητικό θα επιτρέψει τις ελεύθερες 
και ασφαλείς μετακινήσεις εντός ΕΕ, το φετινό 
καλοκαίρι. Τρίτη,18 Μαΐου

Ένα βήμα πριν τα ασφαλή ταξίδια 

Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τρόπους, όπως η 
ανάπτυξη υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών, που θα 
βοηθήσουν στο να αντιστραφούν οι δημογραφικές τάσεις 
στην ΕΕ και να καταστήσουν την περιφέρεια πιο θελκτική 
σε κατοίκους και εργαζόμενους. Δευτέρα, 17 Μαΐου

Πώς θα επιστρέψουν οι κάτοικοι
στις επαρχίες της Ευρώπης;

9 Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης, Ημέρα Γιορτής 
Οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ευρώπης απέκτησαν φέτος ιδιαίτερο συμβολισμό, 
καθώς η Ελλάδα συμπληρώνει 40 χρόνια  στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για πρώτη 
φορά, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, 
υψώθηκαν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ταυτόχρονα οι σημαίες της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και σε συντονισμό με τη 
Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γραφείο του ΕΚ στην 
Ελλάδα, παρουσίασε την Πέμπτη 6 Μαΐου στο ΕΜΣΤ  το επετειακό γραμματόσημο 
για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε.. 
Διαβάστε τη συνέντευξη του Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη, για την επόμενη μέρα 
της Ένωσης, και ξεφυλλίστε το  ειδικό επετειακό ένθετο της εφημερίδας 
Πελοπόννησος.  Ακούστε το 1ο επεισόδιο του podcast “EUREOPE pod: Get to 
Know EU”, του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, για την πορεία 
εμβάθυνσης της ΕΕ. Στα 40 χρόνια είναι επίσης αφιερωμένο το τελευταίο τεύχος του 
περιοδικού της Βουλής «Επί του... περιστυλίου». Τέλος, δείτε εδώ το έβδομο, 
επετειακό επεισόδιο #40ΕλλάδαΕΕ με θέμα "Τι είναι πραγματικά η Ένωση”, με 
μαρτυρίες Eλλήνων ευρωβουλευτών. 

Σε αυτό τον σύνδεσμο, οι ευρωπαίοι 
πολίτες μπορούν να έχουν σφαιρική 
ενημέρωση για όλα τα μέτρα που 
λαμβάνει η Ένωση το 2021 για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως 
είναι η προμήθεια και διάθεση 
εμβολίων, η ενίσχυση της οικονομίας, το 
ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, η στήριξη σε 
τρίτες χώρες για την καταπολέμηση του 
COVID-19, οι επενδύσεις στην ιατρική 
έρευνα και άλλα.

Χρήσιμο χρονοδιάγραμμα 
δράσης της ΕΕ για τον 
κορονοϊό 
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