
4 Ιουνίου 2021

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας

Social
Media
Corner
Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Στις 21 Φεβρουαρίου του 1990 η Ελλάδα συμμετέχει στην 
ιστορική 1000ή συνεδρίαση της Επιτροπής. Μία συνεδρίαση με 
έντονο οικολογικό χαρακτήρα στο δρόμο προς την «Πράσινη 
Βίβλο» για το αστικό περιβάλλον που θα υποβληθεί, επίσημα, 
λίγους μήνες αργότερα, στις 6 Ιουνίου. 
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Highlight

EP
Το ΕΚ θα συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2030 που 
περιλαμβάνει την προστασία του 30% των 

χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην ΕΕ, λύσεις αστικής βιωσιμότητας 
και την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών. Συζήτηση: Δευτέρα, 7 
Ιουνίου. Ψηφοφορία: Τρίτη, 8 Ιουνίου

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα 2030: κρίσιμη
συζήτηση για την προστασία του
περιβάλλοντος 

Ο Πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli, θα ανακοινώσει 
το νικητή του κινηματογραφικού βραβείου LUX 
2021 σε ειδική τελετή στην αίθουσα της Ολομέλειας 
το βράδυ της Τετάρτης.

And the LUX Winner is…; 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Ευρωβαρόμετρο: Τι λένε 
οι Ευρωπαίοι για 
πανδημία, οικονομία και 
ΕΕ - τα ποσοστά για 
Ελλάδα 
Δημοσιεύτηκε το Ευρωβαρόμετρο 
Μαρτίου-Απριλίου 2021 μετά από 
δημοσκόπηση που διεξήχθη στα 27 
κράτη-μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με την 
έρευνα, 8 στους 10 Ευρωπαίους έχουν 
δει ή ακούσει κάτι για τη διαχείριση της 
πανδημίας από την ΕΕ, ενώ 
περισσότεροι από τους μισούς 
βιώνουν ή αναμένουν να βιώσουν 
επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης τους. Στην Ελλάδα, 84% 
των Ελλήνων γνωρίζουν τι έχει κάνει 
η ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας ενώ το 40% των 
ερωτηθέντων έχει θετική άποψη για 
την ΕΕ. Αντίστοιχα, 8 στους 10 
επιθυμούν την ενίσχυση του ρόλου της 
ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων. Αναλυτικά 
τα αποτελέσματα του 
Ευρωβαρόμετρου Μαρτίου - Απριλίου 
εδώ. 

Διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου συμφώνησαν στη 
φορολόγηση των πολυεθνικών 
εταιρειών που έχουν ως έδρα 
κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι 
ευρωβουλευτές παρέκαμψαν τις 
κωλυσιεργίες ορισμένων 
κρατών-μελών και από εδώ και στο 
εξής, οι πολυεθνικές εταιρείες θα 
πρέπει να δηλώνουν επακριβώς το 
ποσό φόρου που θα πληρώνουν, τυχόν 
εισοδηματικές απώλειες και 
αναλυτικούς φορολογικούς πίνακες. 
Στόχος είναι η άμεση πάταξη της 
φοροδιαφυγής στην ΕΕ, ενώ το ζήτημα 
θα τεθεί σε ψηφοφορια αμέσως μετά 
τη θερινή διακοπή των εργασιών του 
Κοινοβουλίου. 

Φορολόγηση πολυεθνικών - 
Τι θα ισχύσει και από πότε 

Επταετής χρηματοδότηση 
στις υπό ένταξη χώρες 
14,2 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις που 
ζητά η ΕΕ σε Δυτικά Βαλκάνια και 
Τουρκία. Το νέο πακέτο ενταξιακής 
βοήθειας ενισχύει τις προϋποθέσεις 
που συνδέονται με τη δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου. Αντίστοιχα, υπάρχει πρόβλεψη 
για ενδεχόμενη αναστολή της 
βοήθειας σε περίπτωση 
οπισθοδρόμησης των μεταρρυθμίσεων 
στους εν λόγω τομείς.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
στηρίζει το 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει και συμμετέχει στο
9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνεται από την εφημερίδα 
Πελοπόννησος και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 3 - 5 
Ιουνίου στην Πάτρα. Στο συνέδριο συμμετέχει πλειάδα Ελλήνων ευρωβουλευτών 
καθώς  επίσης και ο πρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Younous Omarjee (Αριστερά, Γαλλία), ο πρόεδρος της 
επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία) και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Istvan Ujhelyi,
(Σ&Δ, Ουγγαρία). Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
διοργανώνει επίσης δύο θεματικές ενότητες, τις οποίες συντονίζει ο Επικεφαλής του 
Γραφείου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε 
ζωντανά το συνέδριο εδώ. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του ΕΚ EP

#FreeRomanPotasevich: Διεθνής εκστρατεία για την 
απελευθέρωση του δημοσιογράφου 
Το ΕΚ ξεκίνησε διεθνή εκστρατεία για την άμεση αποφυλάκιση του Λευκορώσου 
δημοσιογράφου, Roman Potasevich, και της συντρόφου του, Sofia Sapega, μετά 
την κρατική αεροπειρατεία της Λευκορωσίας στις 23 Μαΐου. Η κίνηση αυτή έρχεται 
στον απόηχο της δήλωσης του Προέδρου του ΕΚ, David Sassoli, για άμεση και 
συντονισμένη δράση απέναντι στην πρώην σοβιετική χώρα και την κατοπινή 
ανάρτηση φωτογραφιών του δημοσιογράφου στα κεντρικότερα αεροδρόμια της 
Ευρώπης. Μέχρι στιγμής, τα αεροδρόμια CDG, Βιέννης, Βίλνιους , Βόννης και 
Κολωνίας έχουν αναρτήσει το κάλεσμα του ΕΚ, ενώ σύσσωμη η ΕΕ έσπευσε να 
καταδικάσει την σύλληψη του δημοσιογράφου. Αν θέλετε κι εσείς να συνδράμετε 
στην εκστρατεία του ΕΚ, πατήστε εδώ. 

Αρκετοί ευρωβουλευτές εκφράζουν 
ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενα κενά 
ασφαλείας στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων πολιτών της 
ΕΕ που διαβιούν ή επιθυμούν να 
εγκατασταθούν στη Βρετανία. Παρά τις 
σχετικές  ομοιότητες στη βρετανική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, το ΕΚ κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για πιθανή 
μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, 
ακόμα και εκτός ευρωπαϊκής 
ηπείρου, και ζητά εγγυήσεις για την 
ασφάλεια των ευρωπαϊκών δεδομένων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πόσο ασφαλή είναι τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα στη 
Βρετανία; 

mazi.eu: Νέο βίντεο για την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα 
εθελοντών 
Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας των εθελοντών mazi.eu, τα 
Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Ελλάδα και Κύπρο έχουν 
δημιουργήσει ένα σύντομο βίντεο για την κινητοποίηση των νέων και την εγγραφή 
τους στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα εθελοντών. Δείτε το και μοιραστείτε το με 
τους αγαπημένους σας κάνοντας μας tag. Προσκαλέστε τους φίλους σας να 
εγγραφούν στο mazi.eu! Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube και 
στους επίσημους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter, Instagram). 

Νέα σειρά - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο» 
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την ημερομηνία ένταξης της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεντρώνουμε προσωπικές μαρτυρίες πρώην 
ευρωβουλευτών με σκοπό να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η 
Ελλάδα στα πρώτα χρόνια της ευρωπαϊκής της πορείας, πως αντιμετωπίζονταν 
από τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και ποιες οι βασικές δυσκολίες που συνάντησε. Στο 
πρώτο επεισόδιο φιλοξενούμε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό, 
ευρωβουλευτή (2004-2009), αλλά και μόνιμο μέλος της επιτροπής συνδέσεως 
Ελλάδας-ΕΟΚ τη δεκαετία του 1960. Αποκλειστικά το πρώτο επεισόδιο της νέας 
σειράς, εδώ. Μείνετε συντονισμένοι κάθε Πέμπτη στις 16:00 στο κανάλι μας στο
YouTube και στις επίσημες σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Twitter, Instagram). 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19: τα ταξίδια
πιο κοντά από ποτέ… 
Συζήτηση και ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη για  την τελική έγκριση στο 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 με στόχο την ελεύθερη μετακίνηση των 
Ευρωπαίων πολιτών και την οικονομική ανάκαμψη. Το πιστοποιητικό θα αναγράφει 
τα στοιχεία εμβολιασμού, τυχόν ανάρρωση από την ασθένεια ή αρνητικά 
αποτελέσματα σε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού. Συζήτηση και Ψηφοφορία: Τρίτη, 8 Ιουνίου

«Ψηφιακό τείχος» ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις στην ΕΕ
Υβριδικές απειλές και κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς θα βρεθούν 
στο επίκεντρο συζήτησης  στο ΕΚ. Συζήτηση: Τετάρτη, 9 Ιουνίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη,10 
Ιουνίου

Ζώα φάρμας σε κλουβιά ΤΕΛΟΣ! 
Το ΕΚ θα συζητήσει το σταδιακό τερματισμό της κράτησης οικόσιτων ζώων σε 
κλουβιά, ανταποκρινόμενο στην  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “End the Cage 
Age”. Συζήτηση και Ψηφοφορία: Πέμπτη,10 Ιουνίου

Έγκριση 88 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο+
Το Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μετά την 
εξασφάλιση επενδύσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της 
παιδικής φτώχειας. Συζήτηση: Τρίτη 8 Ιουνίου
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1000ή συνεδρίαση της
Επιτροπής στον δρόµο για την

«Πράσινη
Βίβλο»

το αστικό
περιβάλλον 

που αφορά

Η Ολομέλεια του ΕΚ αναμένεται να ψηφίσει για το 
εάν θα πρέπει η ΕΕ να ζητήσει την άρση των 
πνευματικών δικαιωμάτων στις πατέντες των 
εμβολίων κατά του COVID-19 από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμού Εμπορίου. Συζήτηση και Ψηφοφορία: Τετάρτη, 9 Ιουνίου

Άρση πατεντών στα εμβόλια
κατά του κορονοϊού - Ώρα
αποφάσεων 
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