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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στη σελίδα 
μας στο Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Τον Ιανουάριο του 1994 η Ελλάδα αναλαμβάνει ξανά την 
προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 
έναρξη της προεδρίας της, ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ίδρυμα, ενώ αρχίζει και η υλοποίηση της συμφωνίας για τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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Highlight

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
ΕΠΙΣΗΜΟ! Το 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19 
κυκλοφορεί!
Υπεγράφη ο νόμος για το Ευρωπαϊκό 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 από 
τους προέδρους Sassoli και Costa, 
παρουσία της Ursula von der Leyen. Το 
πιστοποιητικό θα τεθεί σε πλήρη ισχύ 
την 1η Ιουλίου και θα διατίθεται σε 
έντυπη ή ψηφιακή μορφή 
διευκολύνοντας την ελεύθερη 
μετακίνηση εντός ΕΕ. 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για 
αναθεώρηση του συστήματος 
χρεώσεων στα διόδια στην ΕΕ. Οι νέες 
χρεώσεις θα υπολογίζονται με βάση τις 
χιλιομετρικές αποστάσεις και 
στοχεύουν στη μείωση εκπομπών 
άνθρακα, ενώ θα επιβαρύνουν 
εμπορικά φορτηγά, λεωφορεία, βαν 
και ΙΧ. 

Αλλαγές στα ευρωπαϊκά 
διόδια – ποιους επηρεάζουν, 
πόσο θα κοστίζουν

Κανένας νεκρός στην 
άσφαλτο! 
Ασφαλή όρια ταχύτητας μέχρι 30 
χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές 
και μηδενική ανοχή στο αλκοόλ ζητά η 
επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. 
«Η ισχυρή πολιτική βούληση των 
εθνικών κυβερνήσεων και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
απαραίτητη για να κάνουμε ό,τι 
χρειάζεται ώστε να μειωθούν κατά το 
ήμισυ οι απώλειες στους δρόμους έως 
το 2030 και να προχωρήσουμε πιο 
αποφασιστικά προς το "όραμα για 
μηδενικές απώλειες" έως το 2050», 
τόνισε η εισηγήτρια στο ΕΚ., Έλενα 
Κουντουρά.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», η πρώην 
υπουργός και ευρωβουλευτής, Μυρσίνη Ζορμπά, μας διηγείται την εμπειρία της από 
τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τις ανθρώπινες στιγμές 
που έζησε. Μπορείτε να βρείτε τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς εδώ. 
Συντονιστείτε κάθε Πέμπτη στις 16:00 στο κανάλι μας στο YouTube και στις επίσημες 
σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). 

την εβδομάδα που έρχεται
στις επιτροπές EP

Πραγματοποιείται η πρώτη ολομέλεια της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης
Η πρώτη ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιείται το 
Σάββατο 19 Ιουνίου στο Στρασβούργο, με τη συμμετοχή 108 εκπροσώπων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες ευρωβουλευτές 
Δημήτρης Παπαδημούλης και Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Η ατζέντα της εναρκτήριας 
συνόδου της Διάσκεψης περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τις προσδοκίες για τη 
Διάσκεψη, τη συμμετοχή των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των Εθνικών Ομάδων, 
την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις Συνόδους 
Ολομέλειας της Διάσκεψης, τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης Πολιτών, την Ευρωπαϊκή 
Εκδήλωση Πολιτών και προτάσεις για την οργάνωση θεματικών ομάδων εργασίας. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη Τύπου του Συντονιστή εκ μέρους του 
ΕΚ, Guy Verhofstadt, εδώ. Δείτε ζωντανά την πρώτη ολομέλεια της Διάσκεψης εδώ 
και εδώ στις 19 Ιουνίου (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος), ενώ δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό 
διατίθεται εδώ. 

Σε πολιτική συμφωνία κατέληξαν 
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για την 
οικονομική βοήθεια ύψους 5 δις ευρώ 
που θα προσφέρει το Αποθεματικό 
Προσαρμογής στο Brexit (BAR) σε 
κράτη, περιοχές και τομείς που 
πλήττονται από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Τα 
κονδύλια θα καλύπτουν μέτρα για την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 
και 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Οικονομική βοήθεια για 
την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του Brexit 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ενισχύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα ψηφίσει πρόταση σχετικά με την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στην 
αντιμετώπιση κρίσεων και διαχείριση ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Τρίτη,15 Ιουνίου 

Lagarde και Donohoe στην ECON 
Μέλη της επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων θα συναντηθούν με 
την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Christine Lagarde, και τον Πρόεδρο του Eurogroup, Paschal 
Donohoe, σχετικά με τον αντίκτυπο των αρνητικών επιτοκίων και της 
αμερικανικής οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Δευτέρα, 14 Ιουνίου

την εβδομάδα που έρχεται
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
23-24 Ιουνίου

Πράσινα κονδύλια για περιφερειακή ανάπτυξη και
συνεργασία 
Το ΕΚ θα δώσει το πράσινο φως για τρία ευρωπαϊκά πακέτα ύψους 251 δις ευρώ με 
στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Συζήτηση: 
Τετάρτη, 23 Ιουνίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 24 Ιουνίου

Δικαίωμα η πρόσβαση στη σεξουαλική και
αναπαραγωγική υγεία 
Η ενίσχυση των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών 
στην ατζέντα της ολομέλειας, καθώς οι ευρωβουλευτές ζητούν ελεύθερη πρόσβαση 
σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις. Συζήτηση: Τετάρτη, 23 Ιουνίου.
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 24 Ιουνίου

Ο Πρόεδρος του ΕΚ στη Σύνοδο Κορυφής 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli θα απευθυνθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες στην 
επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 
στις 17:00. Στην ατζέντα της Συνόδου πανδημία COVID-19, μεταναστευτικό και 
σχέσεις ΕΕ με Ρωσία – Τουρκία. Αμέσως μετά, στις 18:00 ο David Sassoli θα 
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Οι ευρωβουλευτές θα έχουν εκφράσει πρώτα τις 
προσδοκίες τους για τη Σύνοδο Κορυφής στην Πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von 
der Leyen. Πέμπτη, 24 Ιουνίου. Συζήτηση στην ολομέλεια, Τετάρτη, 23 Ιουνίου.

Οι ευρωβουλευτές θα επικυρώσουν τον Ευρωπαϊκό 
Νόμο για το Κλίμα αυξάνοντας τον στόχο για μείωση 
των εκπομπών άνθρακα μέχρι τουλάχιστον 55%, 
ενώ θα καταστήσουν άμεση προτεραιότητα την 
κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ μέχρι το 2050. 
Συζήτηση και ψηφοφορία: Πέμπτη, 24 Ιουνίου

Ώρα μηδέν για την
κλιματική αλλαγή 

EP

Βραβεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η ελευθερία του λόγου δεν πεθαίνει ποτέ… 
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) θα τεθεί επίσημα σε λειτουργία ο 
δικτυακός τόπος  για την υποβολή συμμετοχών για το Βραβείο Δημοσιογραφίας 
Daphne Caruana Galizia (Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism). Μπορείτε να 
εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση εδώ. 
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