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Πατήστε στην εικόνα δείτε ξανά τον 
πρώτο από μία σειρά διαλόγους για 
θέματα αιχμής, που διοργανώσαμε 
στις 18 Ιανουαρίου σε συνεργασία με 
το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο. 
Συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές:  
Μανώλης Κεφαλογιάννης, Στέλιος 
Κούλογλου και  Δημήτρης Παπαδάκης 
καθώς και η καθηγήτρια Διεθνών 
Σχέσεων και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής στο NYU, Σοφία 
Καλαντζάκου. Αντικείμενο της 
συζήτησης ήταν οι προοπτικές των 
ευρωατλαντικών σχέσεων μετά την 
αλλαγή σκυτάλης στο Λευκό Οίκο, 
ενώ την πρεμιέρα στο Facebook τα 
views ξεπέρασαν τις 20.000!

Στη νέα σειρά podcasts του Γραφείου 
μας, εθελοντές του δικτύου mazi.eu 
συζητούν με Έλληνες ευρωβουλευτές 
για το έργο του ΕΚ σε μια σειρά από 
τομείς όπως η Πράσινη Συμφωνία, οι 
ευρωτουρκικές σχέσεις κ.ά. Στο 
τέταρτο επεισόδιο της σειράς, ο 
εθελοντής Ζαφείρης Σιδηρόπουλος 
συζήτησε με την Εύα Καϊλή για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό που 
προωθεί η ΕΕ, τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
που ευνοούν την εξέλιξη των νέων 
κ.ά. Δεν ακούσατε τα προηγούμενα 
επεισόδια; Κανένα πρόβλημα. 
Μπορείτε να τα βρείτε όλα εδώ. 
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Ta post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στη σελίδα μας 
στο Instagram

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

 

Με την είσοδο της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
τον Ιανουάριο του 1981 και μέχρι τις πρώτες Ευρωπαϊκές 
Εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, οι 
πρώτοι 24 Έλληνες ευρωβουλευτές διορίζονται από τη 
Βουλή των Ελλήνων, για εννέα περίπου μήνες.

Παραβιάζονται ανθρώπινα 
δικαιώματα στα σύνορα 
της ΕΕ; 
Τα πολλά και σημαντικά ερωτήματα 
που έχουν προκύψει κατά καιρούς 
στο ΕΚ σχετικά με τις δράσεις της 
FRONTEX θα κληθεί να απαντήσει η 
ειδική ομάδα εργασίας που ξεκίνησε 
τη δράση της αυτή την εβδομάδα. 
Ομάδα που θα διερευνήσει τις 
καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον 
οργανισμό, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για την φύλαξη των συνόρων της 
Ένωσης. 

Η ενδοοικογενειακή βία να 
λαμβάνεται υπόψιν στα 
ζητήματα γονεϊκής 
επιμέλειας 

Πράσινο φως από το ΕΚ
για πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, πορτοκαλί 
για καραντίνα στους 
ταξιδιώτες 

Η Έλενα Κουντουρά, εισηγήτρια σε 
σχετική έκθεση που θα τεθεί προς 
ψήφιση στην ολομέλεια του ΕΚ, τόνισε 
ότι “ελάχιστα κράτη-μέλη έχουν 
ειδική νομοθετική διάταξη, που να 
καθιστά υποχρεωτική τη συνεκτίμηση 
της βίαιης συμπεριφοράς του γονέα 
ως προϋπόθεση για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με το ζήτημα της 
γονιεϊκής επιμέλειας” και κατέθεσε 
σειρά προτάσεων για την προστασία 
των θυμάτων.

Sassoli: Μην υποκύψετε 
στον πειρασμό του 
εθνικισμού των εμβολίων
“Χάρη στη συλλογική μας 
προσέγγιση, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους και οι 
πλούσιες χώρες δεν έχουν αγοράσει 
την πλειοψηφία των εμβολίων”, 
δήλωσε  ο πρόεδρος του ΕΚ, David 
Sassoli, απευθυνόμενος στους ηγέτες 
των κρατών μελών, κατά τη σύνοδο 
κορυφής της ΕΕ στις 25 Φεβρουαρίου. 
“Πρέπει να συνεχίσουμε να ανοίγουμε 
τον δρόμο για τις συμφωνίες 
αδειοδότησης που θα μας επιτρέψουν 
να επισπεύσουμε τις δημόσιες 
εκστρατείες εμβολιασμού μεγάλης 
κλίμακας. Όσο πιο ευρεία είναι η 
διανομή των εμβολίων, τόσο 
ισχυρότερη θα είναι η οικονομική μας 
ανάκαμψη”, προσέθεσε. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε διακοινοβουλευτική συνεδρίαση 
που διοργανώνει η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
FEMM την Πέμπτη 4/03. Ομιλητές θα είναι επίσης ο πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen, αξιωματούχοι της ΕΕ και μέλη 
εθνικών κοινοβουλίων. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που 
πρωτοστατούν στην μάχη ενάντια στον COVID-19. - Πέμπτη  

H επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα ψηφίσει για την παρέμβαση του ΕΚ στην 
επερχόμενη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών. Στην ατζέντα: αποτροπή της βίας, βελτίωση της 
εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας και της ψηφιακής συμπερίληψης, καθώς και 
ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ. - Τρίτη  

Σε ρυθμούς προετοιμασίας για την επερχόμενη Σύνοδο Ολομέλειας (8-11 Μαρτίου) 
μπαίνουν οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα. Στην κορυφή της 
ατζέντας θα βρεθεί η ψήφιση του προγράμματος EU4Health - που θα βοηθήσει τα 
συστήματα υγείας να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για μελλοντικές απειλές 
και το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία περίπου 400 
δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις.

Μεταναστευτικό: η κατάσταση στις Κανάριες Νήσους
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα συζητήσει για το μεταναστευτικό ζήτημα 
στην Δυτική Μεσόγειο, όπου οι μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020. Συμμετέχουν η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson 
και ο πρόεδρος των Κανάριων Νήσων Ángel Víctor Torres. - Τρίτη 

Μια γεμάτη εβδομάδα για όλους στο ΕΚ
Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Sassoli θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της 
Αλβανίας Edi Rama, ενώ στην ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις 
(INGE) ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Josep 
Borell θα συζητήσει για τις μεθόδους αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. 
Την Τρίτη θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της επιτροπής για το 
ζήτημα των ξένων παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. Την 
Τετάρτη θα συζητηθεί το ζήτημα του κατώτατου μισθού στην ΕΕ, στην 
επιτροπή Απασχόλησης, ενώ την Πέμπτη ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Valdis Dombrovskis και ο Επίτροπος Οικονομικών Paolo Gentiloni θα 
συζητήσουν με μέλη της επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής. 

Stay tuned: έχουν να 
συζητηθούν πολλά… 

Εύα Καϊλή, τί κάνει το ΕΚ 
για τις ψηφιακές δεξιότητες 
της νεολαίας; 
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Μήπως σας ενδιαφέρει;
Εάν θέλετε να συμμετέχετε στο δημοσιογραφικό webinar: «Women’s leadership in 
the fight against COVID-19. FOCUS: Scientists and Carers» που διοργανώνει το ΕΚ, 
την Τετάρτη 03/03 στις 10:30 (ώρα Ελλάδος), στείλτε το ονοματεπώνυμο σας και 
το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπείτε στο EPathinai@europarl.europa.eu 
έως τη Δευτέρα 01/03. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, η Dr Katalin Karikó από την Ουγγαρία, που εργάστηκε πάνω στην 
ανάπτυξη του mRNA, και η Dr Maria Rosaria Capobianchi, που ηγήθηκε της 
ιταλικής ομάδας που απομόνωσε τον ιό του COVID-19. - Τετάρτη 

Το ΕΚ της απένειμε το Βραβείο 
Ευρωπαίου Πολίτη 2020 (για την 
Ελλάδα), αναγνωρίζοντας τις 
δράσεις της Σχολής Πολιτικών 
Σπουδών που ίδρυσε η οργάνωση το 
2014  σε συνεργασία με το Συμβούλιο 
της Ευρώπης. Η Σχολή είναι μέλος ενός 
Δικτύου με 21 μέλη από άλλες χώρες 
της Ευρώπης και εστιάζει μεταξύ 
άλλων στα ανθρώπινα δικαιώματα.  
Stay tuned, την Τρίτη ανοίγει η 
διαδικασία για την υποβολή νέων 
προτάσεων για το 2021. 

Η πρεμιέρα της 
προηγούμενης
εβδομάδας 
Έλληνες ευρωβουλευτές δίνουν τις 
δικές τους απαντήσεις για το πώς 
άλλαξε η ζωή μας τα 40 χρόνια που η 
Ελλάδα είναι μέλος της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. 

Τι έκανες για την 
πανδημία, ΕΕ; 
Αν ψάχνατε μία σελίδα που να εξηγεί 
όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΕΕ για 
να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της 
πανδημίας, με χρονολογική σειρά, τη 
βρήκατε. Διάθεση εμβολίων και 
θεραπειών, ενίσχυση οικονομίας και 
απασχόλησης, πότε εγκρίθηκε ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ταξίδια, μεταφορές, 
είναι μερικά από αυτά που 
περιλαμβάνονται στο 
χρονοδιάγραμμα δράσης της Ένωσης 
για το 2021. 

Ευρωβουλευτές σε 
φαρμακοβιομηχανία: τα 
συμβόλαια πρέπει να 
τηρούνται 
Σε μία "παγκόσμια πρωτιά", όπως την 
χαρακτήρισε ο ο πρόεδρος της 
επιτροπής του ΕΚ  για το Περιβάλλον & 
τη Δημόσια Υγεία, διευθύνοντες 
σύμβουλοι των κυριότερων 
φαρμακευτικών εταιρειών που 
παρασκευάζουν εμβόλια (μεταξύ 
άλλων AstraZeneca, Moderna, Pfizer 
και Sanofi) εμφανίστηκαν ενώπιον 
εκλεγμένων αντιπροσώπων και 
απάντησαν σε ερωτήσεις για την 
επιτάχυνση της παρασκευής & 
διανομής εμβολίων. Οι ευρωβουλευτές 
των αρμόδιων επιτροπών ζήτησαν 
σαφείς απαντήσεις και διαφάνεια για 
τις δυσκολίες που προκύπτουν. 
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Εγκρίθηκε στην επιτροπή Μεταφορών 
και Τουρισμού σχέδιο ψηφίσματος για 
τον τουρισμό, ο οποίος απασχολεί 27 
εκατομμύρια εργαζομένους στην Ε.Ε. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τεστ πριν 
την αναχώρηση ή/και πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, εφόσον αποδειχτεί ότι 
τα εμβολιασμένα άτομα δεν 
μεταδίδουν τον ιό. Αντίθετα, 
θεωρούν ότι η καραντίνα για τους 
ταξιδιώτες πρέπει να επιλέγεται μόνο 
ως έσχατη λύση. Επόμενη στάση: η 
ολομέλεια του Μαρτίου, που θα πρέπει 
να επικυρώσει το ψήφισμα. Video: 
Δηλώσεις της εισηγήτριας Cláudia 
Monteiro de Aguiar (EΛΚ, Πορτογαλία)

Βραβείο για “εξαιρετικά 
επιτεύγματα”στη ΜΚΟ 
Συμβίωση
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