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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

 

Το τετραήμερο 9-12 Ιουνίου 1994 οι πολίτες των 12 κρατών 
μελών προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν τους νέους 
αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι έδρες της 
Ελλάδας είναι πλέον 25 (μία περισσότερη), λόγω της αύξησης του 
πληθυσμού της χώρας. 
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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
ECDC: περισσότερη 
αυτονομία και νέες 
αρμοδιότητες 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν αναβάθμιση 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων με στόχο την 
καλύτερη λειτουργία του 
οργανισμού, την παρακολούθηση της 
εμβολιαστικής κάλυψης στην 
Ευρώπη και τον έλεγχο μη 
μεταδιδόμενων ασθενειών όπως 
καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος ή 
ψυχικές ασθένειες. Παράλληλα, 
ζητούν τη δημιουργία μόνιμης Δύναμης 
Κρούσης για την Υγεία που θα 
συνεργάζεται στενά με τον Μηχανισμό 
Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. 

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ 
ζητεί ανθρώπινο έλεγχο των 
αλγορίθμων και των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή 
δικαιοσύνης. Οι ευρωβουλευτές 
ανησυχούν ότι τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αποθήκευση ευαίσθητων 
δεδομένων και, ως εκ τούτου, 
προτείνεται η απαγόρευση των βάσεων 
βιομετρικών δεδομένων στις δικαϊκές 
διαδικασίες και ο τερματισμός χρήσης 
αυτοματοποιημένων συστημάτων 
αναγνώρισης στους συνοριακούς 
ελέγχους. 

ΟΧΙ σε βιομετρικά δεδομένα 
και αυτοματοποιημένη 
αναγνώριση 

EASO: ενίσχυση του 
οργανισμού για το Άσυλο 
και τη Μετανάστευση
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 
συμφώνησαν στη μετατροπή της 
υφιστάμενης Υπηρεσίας Υποστήριξης 
της ΕΕ για το Άσυλο (EASO) σε 
αυτόνομο οργανισμό της ΕΕ με 
ενισχυμένους πόρους που θα 
στηρίξουν τις επιχειρήσεις 
μετεγκατάστασης και 
επανεγκατάστασης. Κατόπιν απαίτησης 
των ευρωβουλευτών, ο οργανισμός θα 
διαθέτει Υπεύθυνο Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ενώ 500 εθνικοί 
εμπειρογνώμονες θα παρέχουν 
υπηρεσιακή και τεχνική υποστήριξη. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πρώην ευρωβουλευτής (1994 - 
2007), Κωστής Χατζηδάκης, μας μιλάει για τα οφέλη που αποκόμισε η Ελλάδα από 
την ένταξη της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και για τις προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι κάθε Πέμπτη 
στις 16:00 στο κανάλι μας στο YouTube και στους επίσημους λογαριασμούς μας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Αν χάσατε τα 
προηγούμενα επεισόδια, μπορείτε να δείτε εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EP

Ταξιδέψτε ελεύθερα -  Σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19
Σε ισχύ επισήμως από την 1η Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 
με στόχο την ελεύθερη μετακίνηση εντός ΕΕ και την άμεση οικονομική ανάκαμψη. 
Το πιστοποιητικό αναγράφει στοιχεία εμβολιασμού, τυχόν ανάρρωση από την 
ασθένεια ή αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό τεστ, ενώ διατίθεται σε έντυπη ή 
ψηφιακή μορφή. Το πιστοποιητικό τίθεται σε εφαρμογή για 12 μήνες, ενώ δεν 
θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο. Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ελέγχεται χωρίς 
τη χρήση του διαδικτύου. 

Πλαστικά μιας χρήσης ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ! 
Από την Κυριακή 3 Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης 
στην ΕΕ. Η απαγόρευση αφορά, μεταξύ άλλων, καλαμάκια, κύπελλα, 
μαχαιροπήρουνα, πιάτα και ράβδους μπαλονιών. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 
χρησιμοποιούνται άπαξ ή για μικρό χρονικό διάστημα και είναι πιθανότερο να 
καταλήξουν στις θάλασσες. Τα 10 πιο κοινά πλαστικά είδη μίας χρήσης 
αντιπροσωπεύουν το 70% όλων των θαλάσσιων απορριμμάτων στην ΕΕ. Οι νέοι 
κανόνες της ΕΕ στοχεύουν στη μείωση του όγκου και των επιπτώσεων των πλαστικών 
στο περιβάλλον και στην υγεία μας. Δείτε εδώ τη στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά 
μίας χρήσης. 

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου κατέληξαν σε 
συμφωνία σχετικά με την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική 2023 – 2027. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν προστασία της 
βιοποικιλότητας στα ευρωπαϊκά 
αγροκτήματα και οικονομική 
υποστήριξη με τουλάχιστον το 10% 
των επιδοτήσεων να δίνεται σε νέους 
αγρότες. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο 
πιέζει για προστασία των αγροτών από 
μελλοντικές κρίσεις και περισσότερη 
διαφάνεια στην κατανομή των 
κονδυλίων. 

Μια νέα Κοινή Γεωργική 
Πολιτική 2023 – 2027 

Συζήτηση στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών- The "Conference 
On The Future Of Europe": Is It the Way Forward?
Μη χάσετε τη συζήτηση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με τους 
Δημήτρη Παπαδημούλη, Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου και Μαρία Σπυράκη. Η 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, μία πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών θεσμών, 
έχει ως στόχο να κάνει τις φωνές όλων, ειδικά των νέων, να ακουστούν. Δείτε τι 
συζήτησαν οι ευρωβουλευτές στο site του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της Ολομέλειας
και παρακολουθείστε ζωντανά εδώ

Παιδική πορνογραφία - φτάνει πια! 
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν  προσωρινό κανονισμό που θα επιτρέπει στους 
παρόχους διαδικτυακού περιεχομένου να εντοπίζουν, να απομακρύνουν και να 
καταγγέλλουν περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, αλλά και αναπτύξουν 
τεχνολογία εντοπισμού περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού.
Συζήτηση: Δευτέρα, 5 Ιουλίου – Ψηφοφορία: Τρίτη, 6 Ιουλίου 

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για το μεταναστευτικό 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για δύο ευρωπαϊκά ταμεία: το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, ύψους 9,88 δις ευρώ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
κοινής πολιτικής ασύλου, και το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 
Συνόρων, ύψους 6,24 δις ευρώ που θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων. Συζήτηση: Τρίτη, 6 Ιουλίου – Ψηφοφορία: Τετάρτη, 7 Ιουλίου 

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην… Ευρώπη
Η ολομέλεια θα συζητήσει σχετικά με τους κανονισμούς που θα διέπουν το 
αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Διασύνδεσης της Ευρώπης (Connecting Europe
Facility) αξίας 30 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα στις μεταφορές, τον 
ψηφιακό τομέα και την ενέργεια, ενώ θα διασφαλίσει την ολοκλήρωση σημαντικών 
διευρωπαϊκών έργων. Συζήτηση: Τρίτη, 6 Ιουλίου – Ψηφοφορία: Τετάρτη, 7 Ιουλίου

Ενισχύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να οριστικοποιήσει τη θέση  του στις διαπραγματεύσεις 
με το Συμβούλιο σχετικά με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων που έχει ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία του οργανισμού για την 
αντιμετώπιση κρίσεων. Συζήτηση: Τετάρτη, 8 Ιουλίου – Ψηφοφορία: Πέμπτη, 8 Ιουλίου

 9-12 Ιουνίου  

1994

Εκλέγονται οι νέοι
αντιπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Οι έδρες της Ελλάδας είναι 
πλέον 25 (µία περισσότερη), 
λόγω της αύξησης του 
πληθυσµού της χώρας. 

Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τους κινδύνους 
διακρίσεων που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα 
στην Ουγγαρία, αλλά και την κατάσταση του κράτους 

δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε Πολωνία και Ουγγαρία.
Συζήτηση: Τετάρτη, 7 Ιουλίου 

Στήριξη και προστασία των
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην
Ουγγαρία – SOS για το κράτος
δικαίου σε Πολωνία, Ουγγαρία

Καλή αρχή στη
Σλοβενική Προεδρία! 

*ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ NEWSLETTER #EUseful 18: Η συνεδρίαση των Υπουργών 
Εξωτερικών της Κοινότητας πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 1994, και όχι στις 29 
Φεβρουαρίου, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 40 χρόνια σε 40 λέξεις. 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον 
πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Janez Janša,  τις 
προτεραιότητες της σλοβενικής προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 
Θέματα  συζήτησης, το Next Generation EU, η 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και η κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ. 
Στη συνέχεια (13:15 ώρα Ελλάδας) θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου των David Sassoli, 
Ursula von der Leyen και Janez JANŠA. Συζήτηση και συνέντευξη Τύπου: Τρίτη, 6 Ιουλίου
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