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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Η Ελλάδα εκλέγει 24 νέους ευρωβουλευτές το 1989, τη στιγμή 
που ο συνολικός αριθμός των ευρωβουλευτών αυξάνεται από 
τους 434 στους 518. Αποτέλεσμα της εισόδου, το 1986, της 
Ισπανίας (60 ευρωβουλευτές) και της Πορτογαλίας (24 
ευρωβουλευτές) στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.
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Highlight

EPΔιαπραγματευτές του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής θα διεξάγουν συναντήσεις, 
προσπαθώντας να καταλήξουν σε μία πολιτική 
συμφωνία σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική 

της Ένωσης από το 2023 και μετά. Όλη την εβδομάδα, ξεκινώντας από την Τρίτη, 25 Μαΐου.

Διαπραγματεύσεις για την
μεταρρύθμιση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα
Η επιτροπή Περιβάλλοντος θα συζητήσει τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ. Η στρατηγική ενσωματώνει την πρόταση 
των ευρωβουλευτών για θέσπιση προστατευόμενων περιοχών τουλάχιστον στο 
30% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ. Το προσχέδιο ζητάει τη 
δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου, στα πρότυπα του Κλιματικού Νόμου, 
συγκεκριμένους στόχους για το 2030 και το 2050 και συμφωνία για την 
βιοποικιλότητα στην Σύνοδο του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2021. Παρασκευή, 28 Μαΐου.

H Διάσκεψη των Προέδρων θα συναντηθεί με τον 
πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Janez Janša, στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας για την 
ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου 
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021). Στη συνέχεια, ο 

πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli και ο πρωθυπουργός της χώρας θα παραχωρήσουν 
συνέντευξη τύπου.Τετάρτη, 26 Μαΐου.

Προετοιμασία για την
Σλοβενική Προεδρία 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
COVID-19: Συμφωνία για 
το πιστοποιητικό - 
ετοιμάστε βαλίτσες!
Σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή θα είναι 
διαθέσιμο το νέο πιστοποιητικό
COVID-19, που θα μπει σε ισχύ το 
καλοκαίρι μετά την προσωρινή 
συμφωνία ΕΚ- Συμβουλίου. Στο 
πιστοποιητικό θα καταγράφεται  τυχόν 
εμβολιασμός, αρνητικό τεστ ή 
πιστοποίηση ότι το άτομο έχει 
αναρρώσει κι έχει αντισώματα, ενώ 
ευρωπαϊκοί πόροι  θα  διευκολύνουν 
την πρόσβαση των Ευρωπαίων σε 
οικονομικά τεστ . Παράλληλα, 
διχασμένοι εμφανίστηκαν οι 
ευρωβουλευτές κατά την συζήτηση για 
την πρόταση που έχει υποβληθεί στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, 
σχετικά με προσωρινή άρση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
των εμβολίων για τον κορονοϊό. Η 
συζήτηση αναμένεται να υποβληθεί σε 
ψηφοφορία κατά τη σύνοδο της 
ολομέλειας στις 7-10 Ιουνίου. 

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την 
ανησυχία τους και ζητούν να 
καταργηθούν παράτυπες, διμερείς 
συμφωνίες για την επιστροφή 
μεταναστών. Η έκθεση που ψηφίστηκε 
στην ολομέλεια, ζητά την εκ νέου 
σύναψη των συμφωνιών, με επίσημο 
αυτή τη φορά τρόπο. H ισχύουσα 
κατάσταση, λένε οι ευρωβουλευτές, 
οδηγεί σε παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των μεταναστών, αφού 
δεν υπόκειται σε κοινοβουλευτική 
εποπτεία και δημοκρατικό έλεγχο. 
Παράλληλα, στο ψήφισμα που 
εγκρίθηκε, το ΕΚ ζητά ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο που θα ομαλοποιήσει τη 
μετανάστευση με νέες, νόμιμες οδούς, 
θα προσελκύσει απαραίτητους 
εργαζόμενους, θα υπονομεύσει τους 
διακινητές και θα διευκολύνει την 
ένταξη.

Μεταναστευτικό: στοπ στις 
παράτυπες συμφωνίες 
επιστροφής - καιρός για 
νέες, νόμιμες διόδους 
μετανάστευσης 

Τουρκία: τέλος στις 
ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις, αν δεν 
αντιστραφεί η κατάσταση 
Σημαντική οπισθοδρόμηση της 
γειτονικής χώρας σε ό,τι αφορά το 
κράτος δικαίου και τα δικαιώματα, 
και αρνητικές τάσεις στην εξωτερική και 
θεσμική πολιτική της, παρατηρούν οι 
ευρωβουλευτές, σε  έκθεση που 
ενέκρινε η ολομέλεια του ΕΚ . Το 
κείμενο, όπου γίνεται ειδική αναφορά 
στην εχθρική εξωτερική πολιτική της 
Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της 
Κύπρου, αναφέρει ότι οι σχέσεις 
ΕΕ-Τουρκίας “έχουν επιδεινωθεί σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να χρειάζονται 
επαναξιολόγηση σε βάθος”. 
Σημειώνουν, δε, ότι εάν δεν 
αντιστραφεί η κατάσταση, η Επιτροπή 
θα πρέπει να προτείνει την επίσημη 
αναστολή των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της χώρας. 
Αντίθετα, θετικοί εμφανίζονται οι 
ευρωβουλευτές απέναντι στην πρόοδο 
του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Ολοκληρώνεται η σειρά #40 ΕλλάδαΕΕ - Πιο δυνατοί μαζί
Με το ένατο, και τελευταίο, επεισόδιο με τίτλο “Το Ταξίδι”, ολοκληρώνεται η σειρά 
του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα  με μαρτυρίες Ελλήνων ευρωβουλευτών, για τα 40 
χρόνια της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Μαρία Σπυράκη, ο Δημήτρης 
Παπαδημούλης, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και η Εύα Καϊλή συζητούν για την 
ανάπτυξη που έχει σημειωθεί στον τομέα των υποδομών τα τελευταία σαράντα 
χρόνια με εμβληματικά έργα, όπως η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το μετρό της Αθήνας και 
τα χιλιάδες χιλιόμετρα εθνικών οδών ανά την Ελλάδα. Βρείτε εδώ όλα τα επεισόδια

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Ο Πρόεδρος του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα 
O David Sassoli θα επισκεφτεί την χώρα μας την Πέμπτη, 27 Μαΐου, για να παραστεί 
στη μεγάλη  ειδική εκδήλωση "Επέτειος 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην 
ΕΕ – Έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης”, στο Ζάππειο. Ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει σειρά συναντήσεων με την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τον Πρόεδρο της Βουλής Κωσταντίνο Τασούλα, και θα απευθύνει ομιλία σε 
κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών. 

Τρία εμβληματικά προγράμματα 
ενέκρινε η ολομέλεια του Μαΐου. Το νέο 
Erasmus+, με διπλάσιο προϋπολογισμό, 
δίνει περισσότερες ευκαιρίες σε άτομα 
από ευάλωτα περιβάλλοντα. Το 
πρόγραμμα εθελοντισμού “Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης” με 
προϋπολογισμό πάνω από 1 δις ευρώ, 
εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή 
αποκόμιση δεξιοτήτων  για τους 
συμμετέχοντες. Τέλος, το πρόγραμμα 
“Δημιουργική Ευρώπη” θα επενδύσει 
2,2 δις ευρώ στην στήριξη της 
ανάκαμψης του πολιτισμού από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας, με έμφαση 
στη μουσική, την καταπολέμηση των 
αποκλεισμών και την προώθηση των 
γυναικών καλλιτεχνών. 

Η Ευρώπη επενδύει στην 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό 
και τον εθελοντισμό 

Οι ευρωβουλευτές θέλουν πιο 
αυστηρή πολιτική της Ένωσης 
απέναντι στις εταιρίες που βλάπτουν το 
περιβάλλον. Θεωρούν ότι ήρθε η ώρα 
να μεταρρυθμιστεί το Πλαίσιο για την 
Πρόληψη και Αποκατάσταση 
Περιβαλλοντικών Ζημιών ( Environmen-
tal Liability Directive- ELD), έτσι ώστε να 
ενδυναμωθεί η εφαρμογή του και να 
βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
της ΕΕ στους κανόνες της. Ταυτόχρονα, 
ζητούν ανανέωση και της οδηγίας για το 
Περιβαλλοντικό Έγκλημα, ενώ 
παράλληλα καλούν την Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή να εξετάσει πώς μπορεί ο 
όρος “οικοκτονία” να ενταχθεί στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Περιβάλλον: Ώρα για 
αυστηρότερους κανόνες 
για τις εταιρίες 17,5 δις ευρώ θα διαθέσει το Ταμείο 

Δίκαιης Μετάβασης για να υποστηρίξει 
τα κράτη μέλη στις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
της μετάβασής τους σε μία πιο 
βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και 
κυκλική ευρωπαϊκή οικονομία. Η ΕΕ 
στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τουλάχιστον 55% έως το 2030, και να 
επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050. Μέσα από το ΤΜΔ, θα 
στηριχθούν περιφέρειες, κλάδοι και 
εργαζόμενοι της ΕΕ που θα πληγούν από 
την μεταβατική διαδικασία. Διαβάστε 
περισσότερα εδώ, και την κατανομή 
ανά κράτος-μέλος εδώ.  

Μεγάλο πακέτο στήριξης 
για την πράσινη μετάβαση 

#IDAHOΒΙΤ 2021: Τί έχουμε πετύχει και τί μένει να γίνει; 
Παρακολουθήστε την συζήτηση για την κατάσταση στον τομέα των ΛΟΑΤΚΙ+ 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον αγώνα κατά των 
διακρίσεων, που διοργάνωσε στις 17 Μαΐου το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας (IDAHOΒΙΤ). 
Συνομίλησαν η Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του 
Orlando LGBT+, o Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος και αν. μέλος Εθνικής 
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Νικόλας Μαλανδράκης, Creative and 
Communications Manager του έργου "LGBTQI+ Voice Up: Project Greece”. Τη 
συζήτηση συντόνισε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του ΕΚ στην 
Ελλάδα, Χάρης Κούντουρος.

2 εκδηλώσεις για τη νέα γενιά της Ευρώπης, με τη 
συμμετοχή του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα
Την Τρίτη, 18 Μαϊου, ο Χάρης Κούντουρος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, απηύθυνε ομιλία στην εκδήλωση του EDIC City of 
Athens "Συνδρομή στην ανάκαμψη για τη συνοχή και τις περιοχές της Ευρώπης”, 
όπου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα NextGeneration EU για την ανάκαμψη μετά την 
πανδημία. Την Τετάρτη, 19 Μαϊου, απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του 24
ου Πανελλήνιου Κοινοβουλίου Νέων - την παλαιότερη προσομοίωση διαλόγου και 
προβληματισμού στην Ελλάδα, στην οποία συμμετέχουν φοιτητές από όλη την Ελλάδα 
ως βουλευτές : Ο κ. Κούντουρος αναφέρθηκε στην σημασία του συμβιβασμού ως 
βασικής λειτουργικής αρχής και μέσου για την επίτευξη των απαραίτητων 
πλειοψηφιών που χρειάζονται για την υιοθέτηση ψηφισμάτων και νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ο πρόεδρος του ΕΚ στην έκτακτη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ο David Sassoli θα απευθυνθεί στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
την κλιματική αλλαγή και τις σχέσεις της Ένωσης με την Ρωσία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Τρίτη, 25 Μαΐου. 

Το πιστοποιητικό COVID-19 στην επιτροπή Ελευθεριών 
Μετά την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη από τους διαπραγματευτές του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το πιστοποιητικό
COVID-19 , το κείμενο της συμφωνίας θα περάσει από ψηφοφορία στην επιτροπή 
Ελευθεριών πριν καταλήξει στην σύνοδο της ολομέλειας του Ιουνίου. Τετάρτη, 26 Μαΐου.

Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του Brexit 
Μέλη της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ψηφίσουν για το Αποθεματικό 
Προσαρμογής Brexit, ύψους 5 δις ευρώ, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις 
χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του 
Brexit. Συζήτηση: Τρίτη, 25 Μαΐου. Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 26 Μαΐου.

Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, 17 Μαΐου 2021

νέοι Έλληνες
ευρωβουλευτές 
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