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Οι Ευρωεκλογές του 1994 είναι ιστορικές, καθώς απέκτησαν 
δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά και Έλληνες που κατοικούσαν 
σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, 47947 
Έλληνες του εξωτερικού συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία 
στις κατά τόπους προξενικές και διπλωματικές αρχές. 
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Ουγγαρία: SOS για 
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και 
κράτος δικαίου  
Το ΕΚ καταδίκασε απερίφραστα την 
αντι-ΛΟΑΤΚΙ νομοθεσία της 
Ουγγαρίας, διαμηνύοντας ότι 
παραβιάζει τις αρχές, τις αξίες και το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές καλούν 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν δραστικά μέτρα, όπως 
περικοπή της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης σε περιπτώσεις που ο 
προϋπολογισμός επηρεάζεται από 
νόμους που αντιβαίνουν στις αρχές της 
ΕΕ. 

Προσωρινός κανονισμός που θα 
επιτρέπει σε παρόχους διαδικτυακού 
περιεχομένου να εντοπίζουν, να 
αφαιρούν και να καταγγέλλουν 
εθελοντικά υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο 
ψηφίστηκε από την ολομέλεια στο ΕΚ. 
Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επιμένουν 
στην ανάγκη οι εθνικές αρχές 
προστασίας δεδομένων να έχουν άμεση 
εποπτεία των τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης που θα χρησιμοποιούν οι 
πάροχοι, ώστε να διασφαλιστεί η 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 

Προσωρινοί κανόνες για τη 
σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών στο Διαδίκτυο 

Νέα ταμεία για άσυλο και 
διαχείριση συνόρων 
Δύο ταμεία για το άσυλο και τη 
διαχείριση των συνόρων ενέκρινε η 
ολομέλεια στο ΕΚ. Το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης ύψους 9,88 
δις ευρώ θα ενισχύσει την κοινή 
πολιτική ασύλου και θα συμβάλει στην 
καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης, ενώ το Ταμείο για την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 
Συνόρων ύψους 6,24 δις ευρώ θα 
αξιοποιηθεί στην καλύτερη διαχείριση 
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Νέο επεισόδιο - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Στο έκτο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ο 
Νικήτας Κακλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώην 
ευρωβουλευτής (1994 – 1999), αναφέρεται στις μελλοντικές προκλήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε προσωπικές στιγμές από τη θητεία του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 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 τα δείτε εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

«Μαζί. Ανθεκτικοί. Ευρώπη»: πρεμιέρα για τη σλοβενική 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
Ανέλαβε και επίσημα η Σλοβενία την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2021 αμέσως μετά την «παράδοση σκυτάλης» από την Πορτογαλία. Ο 
πρωθυπουργός Janez Janša παρουσίασε επίσημα ενώπιον της ολομέλειας του ΕΚ 
τις προτεραιότητες της χώρας του θέτοντας στο επίκεντρο την ανάκαμψη της ΕΕ και 
τη θωράκισή της από μελλοντικούς κλονισμούς. Μεταξύ άλλων, η Σλοβενία θα 
εστιάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία, την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, τη μετανάστευση και το 
κράτος δικαίου στην ΕΕ. Ωστόσο, αρκετοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 
για την ελευθερία του Τύπου στη Σλοβενία, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που πίεσαν τον 
πρωθυπουργό Janša να διορίσει άμεσα τον δικαστικό αντιπρόσωπο της χώρας στην 
ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή. Δείτε εδώ τη σχετική συζήτηση για την σλοβενική 
προεδρία στην ολομέλεια του ΕΚ. 

Μπαίνει μπροστά ο νέος μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» ύψους 30 
δις ευρώ για έργα στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και της 
ψηφιοποίησης για την περίοδο 
2021-2027. Οι ευρωβουλευτές 
εξασφάλισαν την κατανομή του 60% 
των κονδυλίων σε έργα που θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της ΕΕ, ενώ 15% 
των κονδυλίων θα διατεθεί σε 
διασυνοριακά έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας. 

«Συνδέοντας την Ευρώπη»: 
νέος μηχανισμός για 
σημαντικές υποδομές  

«Δίχτυ» προστασίας για την 
αλιεία στην ΕΕ
Το ΕΚ ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Κατόπιν απαίτησης 
των ευρωβουλευτών, ειδική μέριμνα θα 
υπάρξει για την παράκτια αλιεία μικρής 
κλίμακας, τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τους νέους αλιείς ενώ 
προβλέπεται στήριξη σε όσους παύουν 
τη δραστηριότητά τους ή παροπλίζουν 
τα σκάφη τους. 

Βαθιά ανησυχία εξέφρασαν οι 
ευρωβουλευτές για τις συνεχείς 
επιθέσεις στην τουρκική 
αντιπολίτευση τονίζοντας την ανάγκη 
όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας να 
είναι σε θέση να ασκούν ελεύθερα τις 
νόμιμες δραστηριότητές τους. Την ίδια 
στιγμή, οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν 
την απόφαση των τουρκικών αρχών να 
παύσουν δημοκρατικά εκλεγμένους 
δημάρχους και να τους 
αντικαταστήσουν με μη εκλεγμένους 
εντολοδόχους.

Ράπισμα σε Τουρκία για την 
καταστολή της 
αντιπολίτευσης

#40ΕλλάδαΕΕ - 40 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης: 
τελευταίες μέρες
Σε μια ευτυχή συγκυρία, τα φετινά 40ά γενέθλια του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
συμπίπτουν με την 40ή επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με την ευκαιρία αυτή, το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετέχουν με κοινό 
περίπτερο στο Φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην παραλία του Λευκού Πύργου. 
Δείτε εδώ στιγμές από το Φεστιβάλ Βιβλίου στη δροσερή παραλία της Θεσσαλονίκης 
και επισκεφθείτε το περίπτερό μας μέχρι την Κυριακή 11 Ιουλίου. Προλαβαίνετε! 

Δείτε περισσότερα εδώ

Προτεραιότητα η μείωση των εκπομπών άνθρακα
Τις πρώτες αντιδράσεις της επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα 
ακούσει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans για το 
πακέτο «Fit for 2030/Fit for 55», που σχεδιάστηκε για την επίτευξη του στόχου 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ έως το 2030. Τετάρτη,14 Ιουλίου 

Στο επίκεντρο οι σχέσεις με Ρωσία – Κίνα 
Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει σχετικά με μια νέα στρατηγική 
απέναντι σε Ρωσία και Κίνα. Η νέα στρατηγική θα περιλαμβάνει τρόπους 
αντιμετώπισης νέων απειλών, θέματα ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την ελευθερία των ΜΜΕ, καθώς και το ζήτημα της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ.
Πέμπτη,15 Ιουλίου 

Συνέδριο για την Παγκόσμια Κατάσταση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Σε συνεργασία με το Global Campus of Human Rights το ΕΚ διοργανώνει το πρώτο 
συνέδριο για την Παγκόσμια Κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Ευρωβουλευτές, Επίτροποι, κάτοχοι των βραβείων Shakharov και Nobel, εκπρόσωποι 
διεθνών οργανισμών και πανεπιστημιακοί θα συζητήσουν για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρασκευή, 16 Ιουλίου 

Στις επιτροπές του ΕΚ οι προτεραιότητες της
σλοβενικής προεδρίας
Ξεκινούν οι αρμόδιοι Σλοβένοι Υπουργοί να παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της 
σλοβενικής προεδρίας στις αντίστοιχες επιτροπές στο ΕΚ. Η Σλοβενία θα κατέχει την 
προεδρία του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του 2021. Δευτέρα 12 έως Πέμπτη 15 Ιουλίου

Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα 
ψηφίσει για τη νέα νομοθεσία για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
διασυνοριακών υγειονομικών απειλών. 
Αξιοποιώντας τα μαθήματα από την πανδημία, οι νέοι 

κανόνες αποσκοπούν στον καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών οργανισμών και 
στη συστηματικότερη παρακολούθηση μολυσματικών ασθενειών και άλλων 
υγειονομικών κινδύνων. Τρίτη,13 Ιουλίου 

Θωρακίζεται η Ευρώπη απέναντι
σε νέους υγειονομικούς κινδύνους 

Ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Η επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας θα ψηφίσει για 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα 
νομοθεσία για τη Διακυβέρνηση των Δεδομένων 
που θέτει προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση του 
διαμοιρασμού δεδομένων στην ενιαία αγορά. Στόχος 

του νέου κανονισμού είναι ο ασφαλής διαμοιρασμός ευαίσθητων δεδομένων, καθώς 
και ο έλεγχος του διαμοιρασμού δεδομένων από ιδιώτες. Πέμπτη, 15 Ιουλίου
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