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την εβδομάδα στη σελίδα 
μας στο Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Υπογράφεται στο Μάαστριχτ, στις 7 Φεβρουαρίου 1992, από τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Egon Klepsch, η 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία των Υπουργών 
Εξωτερικών και Οικονομίας των κρατών μελών. Η Ελλάδα 
κυρώνει τη «Συνθήκη του Μάαστριχτ» στις 31 Ιουλίου 1992.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης: ζητούμενο η 
βιώσιμη ανάπτυξη
Το ΕΚ είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε 
πολιτική παραχώρηση που μπορεί να 
αποδυναμώσει τις διατάξεις και τους 
στόχους του κανονισμού. Στην 
ολομέλεια οι ευρωβουλευτές τόνισαν 
ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης πρέπει 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
συμφωνημένες απαιτήσεις και τους 
στόχους για μια δίκαιη, πράσινη και 
ψηφιακή ανάπτυξη που θα λαμβάνει 
υπόψη τις επόμενες γενιές, την 
ισότητα των φύλων και τις αξίες της 
ΕΕ. 

Κράτος Δικαίου: η Επιτροπή 
να προστατεύσει άμεσα το 
Ταμείο Ανάκαμψης! 
Οι ευρωβουλευτές καλούν την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως 
τις σοβαρές παραβιάσεις της αρχής 
του κράτους δικαίου σε ορισμένα 
κράτη-μέλη που θέτουν σε μείζονα 
κίνδυνο τη δίκαιη, νόμιμη και 
αμερόληπτη κατανομή των 
κονδυλίων της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο 
έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων 
στην Επιτροπή για να προτείνει μέτρα 
για την εφαρμογή του κανονισμού για 
την προστασία του προϋπολογισμού 
από ενδεχόμενη κατάχρησή του, που 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 
2021.

«Πράσινο φως» για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο +
Το ΕΚ ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ με συνολικό 
προϋπολογισμό 88 δις ευρώ για την 
περίοδο 2021-2027 θέτοντας στο 
επίκεντρο την απασχόληση των νέων 
και την πρόσβαση των παιδιών σε 
υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης και 
στέγασης. Οι ευρωβουλευτές πίεσαν 
και πέτυχαν καλύτερη χρηματοδότηση 
και περισσότερη στήριξη εκείνων που 
τη χρειάζονται περισσότερο για την 
οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής και 
χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 9ο Συνέδριο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετείχε στο 9ο Συνέδριο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης με δύο θεματικές ενότητες που συντόνισε ο επικεφαλής 
του Γραφείου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Ο κ. Τσουτσοπλίδης τόνισε ότι η 
θεματική «Η Μεσογειακή διάσταση της ΕΕ - Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης» αποτελεί την πρώτη συζήτηση που πραγματοποιείται εκτός Αθηνών για τη 
Μεσογειακή διάσταση του Συνεδρίου για το Μέλλον της Ευρώπης. Στη δεύτερη 
συζήτηση με τίτλο «40 χρόνια Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση», συμμετείχαν οι 
ευρωβουλευτές Νίκος Ανδρουλάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης 
Παπαδημούλης μαζί με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID19 -
τα ταξίδια ξεκινούν!
To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 
με στόχο την ελεύθερη μετακίνηση εντός ΕΕ και την άμεση οικονομική ανάκαμψη. 
Το νέο πιστοποιητικό θα αναγράφει τα στοιχεία εμβολιασμού, τυχόν ανάρρωση 
από την ασθένεια ή αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό τεστ, ενώ θα διατίθεται 
σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Το πιστοποιητικό θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 
2021 και θα έχει διάρκεια 12 μηνών, ενώ δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την 
ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών και δεν θα θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο. 
Η εγκυρότητα των πιστοποιητικών θα ελέγχεται χωρίς τη χρήση του διαδικτύου, 
ενώ δεν θα αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ο σχετικός νόμος 
θα υπογραφεί από τους προέδρους Sassoli, Costa και von der Leyen τη Δευτέρα 14 
Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσει κοινή δήλωση.

Το ΕΚ καταδίκασε την «αεροπειρατεία 
της Ryanair» που οδήγησε στη σύλληψη 
του δημοσιογράφου Roman Potasevich 
και της Sofia Sapega στο Μινσκ, ενώ 
ζήτησε την επιβολή νέων κυρώσεων 
και την αποπομπή της χώρας από 
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 

Περισσότερες κυρώσεις 
στη Λευκορωσία 

LUX 2021: And the winner 
is…
...Collective! Το ντοκιμαντέρ 
ρουμανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία 
Alexander Nanau απέσπασε το φετινό 
Βραβείο Κοινού LUX που απένειμε σε 
ειδική τελετή στο Στρασβούργο ο 
Πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli. Δείτε 
το τρέιλερ του βραβευμένου 
ντοκιμαντέρ εδώ και περισσότερα για 
την πλοκή εδώ. 

Με στόχο την επιτάχυνση της 
παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων, το 
ΕΚ ζήτησε την προσωρινή άρση των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας στις 
πατέντες εμβολίων κατά του 
κορονοϊού καλώντας ΗΠΑ και Ηνωμένο 
Βασίλειο να καταργήσουν την 
απαγόρευση εξαγωγής εμβολίων και 
πρώτων υλών. 

Αίρονται τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας στις 
πατέντες εμβολίων;  

«Ψηφιακή ασπίδα» για 
απειλές στον κυβερνοχώρο 
Αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για συνδεδεμένες 
συσκευές, εφαρμογές και λειτουργικά 
συστήματα ζητά το ΕΚ μετά τις 
πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε 
υποδομές στην ΕΕ προειδοποιώντας για 
αύξηση των υβριδικών απειλών το 
προσεχές μέλλον. 

SOS για βιοποικιλότητα και 
άγρια ζωή 
Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τη 
Βιοποικιλότητα μέχρι το 2030 που 
προβλέπει την προστασία του 30% των 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών 
της ΕΕ, τη λήψη μέτρων κατά της 
μείωσης του πληθυσμού των 
μελισσών και των επικονιαστών, ενώ 
προτείνει λύσεις αστικής 
βιωσιμότητας, όπως οι «πράσινες 
οροφές». 

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», 
αποκλειστικά η Νάνα Μούσχουρη. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα τραγουδίστρια και 
ευρωβουλευτής (1994-1999), μιλάει για την εμπειρία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
καθώς και για τις μεγάλες αλλαγές που σημειώθηκαν στη χώρα μας σε τομείς, όπως ο 
πολιτισμός και ο τουρισμός μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, 
μας απαντά στην ερώτηση τι τραγούδι είναι η Ευρώπη. Αν χάσατε το πρώτο 
επεισόδιο της σειράς, δείτε το εδώ. Μείνετε συντονισμένοι κάθε Πέμπτη στις 16:00 
στο κανάλι μας στο YouTube και στις επίσημες σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πρώτη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης στο Στρασβούργο!
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις 19 Ιουνίου 
στο Στρασβούργο και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με τις ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Ανάμεσα στους 108 
ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο, Δημήτρης Παπαδημούλης και 
Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Μείνετε συντονισμένοι στα social media του ΕΚ για να μάθετε 
πώς θα παρακολουθήσετε την ολομέλεια! Σάββατο, 19 Ιουνίου 

Η Ευρώπη στους… ουρανούς 
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θα συζητήσει τη διαπραγματευτική θέση του 
ΕΚ για τη νομοθετική μεταρρύθμιση σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. 
Στόχοι της νέας νομοθεσίας μεταξύ άλλων, η καλύτερη διαχείριση της ενάεριας 
κυκλοφορίας, η μείωση των καθυστερήσεων πτήσεων και των εκπομπών άνθρακα 
στις αερομεταφορές. Μάθετε περισσότερα για τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην υπό 
εξέλιξη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Πέμπτη,17 Ιουνίου 

Στόχος η δημόσια υγεία και το περιβάλλον 

Ο Πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli, θα εγκαινιάσει τις 
εργασίες της δεύτερης διακοινοβουλευτικής 
διάσκεψης υψηλού επιπέδου για θέματα 
μετανάστευσης και ασύλου με βιντεοσκοπημένο 

μήνυμα, ενώ ομιλίες θα απευθύνουν οι πρόεδροι των εθνικών Κοινοβουλίων 
Πορτογαλίας, Γερμανίας και Σλοβενίας. Κεντρικός ομιλητής ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.  Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ. 
Δευτέρα,14 Ιουνίου 

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου
για το Άσυλο και τη
Μετανάστευση
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Μάαστριχτ
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του

1992

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
(ENVI) θα συνεδριάσει με θέμα τη στρατηγική της ΕΕ για την μείωση των 
εκπομπών μεθανίου και εισηγήτρια την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη.
Δευτέρα,14 Ιουνίου 
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