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

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Στις 14 Μαρτίου του 1995 η Ελλάδα υιοθετεί, μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, την απόφαση για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Socrates», που στόχευε στην ποιοτική 
βελτίωση της εκπαίδευσης μέσα από τη διαδικασία της 
συνεργασίας και της κινητικότητας.

Contact Us

Επικεφαλής

Κωνσταντίνος 
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6973 699 886
constantinos.tsoutsoplides
@europarl.europa.eu 

Press officer

Άννα
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3271 011
Κιν: +30 6951 786 752
anna.efstathiou
@europarl.europa.eu 

Press officer

Ελβίρα
ΦΟΡΤΕ

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Tηλ.: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6983 109 980
elvira.forte
@europarl.europa.eu 

www.europarl.gr
www.europarl.europa.eu

Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Τι συζήτησαν 
ευρωβουλευτές και 
Χρήστος Σταϊκούρας
Στην επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής βρέθηκε ο 
Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, όπου 
παρουσίασε τους στόχους της 
ελληνικής οικονομικής πολιτικής για 
τους επόμενους 18 μήνες. Οι 
ευρωβουλευτές απηύθυναν πλήθος 
ερωτήσεων στον Έλληνα υπουργό 
σχετικά με την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, ενώ αρκετοί εξέφρασαν 
ανησυχίες για τον αντίκτυπο της 
πανδημίας στην οικονομία της χώρας. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη 
σχετική συζήτηση με ελληνική 
διερμηνεία εδώ. 

Οι ευρωβουλευτές υπέβαλαν  
ερωτήματα στην Επιτροπή σχετικά με 
τη χρηματοδότηση και την 
καθυστέρηση της έγκρισης των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, αλλά και 
για την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί σε Ουγγαρία και 
Πολωνία. Παράλληλα, τα μέλη των 
επιτροπών Προϋπολογισμού και 
Οικονομικών ζήτησαν την άμεση 
προσαρμογή των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης, ώστε να υπάρξει μέριμνα 
για την αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή.

Ανάγκη να προσαρμοστούν 
τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης 
στην αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών

Τι περιμένουμε για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021 
στο ΕΚ; 
Πυκνό σε θέματα θα είναι το 
πρόγραμμα του ΕΚ το δεύτερο εξάμηνο 
του 2021. Μεταξύ άλλων, οι 
ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για την 
Κατάσταση της Ένωσης, την Πράσινη 
Συμφωνία, την αγροτική 
μεταρρύθμιση, τη νομοθεσία για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και θα 
απονείμουν το βραβείο Ζαχάρωφ. 
Δείτε στο βίντεο αναλυτικά τι πρόκειται 
να συζητηθούν. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης – πώς μπορείτε να 
συμμετέχετε; 
Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, ο ψηφιακός κόμβος της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να θέσουν ζητήματα που 
θεωρούν σημαντικά, να κοινοποιήσουν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν, επίσης, τη 
δυνατότητα να δουν τι προτείνουν οι συμπολίτες τους, να σχολιάσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις, ενώ οι θεσμοί της ΕΕ έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τις 
απόψεις και τις προσδοκίες των πολιτών. Η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε 
συμπεράσματα μέχρι την άνοιξη 2022. Μάθετε περισσότερα για τη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης εδώ, και δείτε ακόμα περισσότερα εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Sassoli για Αφγανιστάν: Απογοητευτικά τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου
Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
David Sassoli, για τα συμπεράσματα της Συνεδρίασης των υπουργών Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Σχολίασε αρνητικά 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν εκφράστηκε καμία πρόθεση αλληλεγγύης για τους 
Αφγανούς πρόσφυγες, ενώ διαμήνυσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παριστάνει ότι 
το προσφυγικό ζήτημα δεν την αφορά. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου των υπουργών Εσωτερικών. Έχουμε δει χώρες εκτός 
ΕΕ να βγαίνουν μπροστά για να βοηθήσουν τους Αφγανούς που αιτούνται άσυλο, αλλά 
δεν έχουμε δει έστω ένα κράτος μέλος να κάνει το ίδιο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος του ΕΚ. 

RescEU: Τι είναι και πώς βοήθησε την Ελλάδα στην 
αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών
Το 2019, η ΕΕ αναβάθμισε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ παρέχοντας 
πενταπλάσια κονδύλια σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και υιοθετώντας το 
rescEU με στόχο την προστασία των πολιτών από καταστροφές και τη διαχείριση 
αναδυόμενων κινδύνων. Το rescEU καθιερώνει ένα νέο ευρωπαϊκό απόθεμα πόρων 
που περιλαμβάνει στόλο πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, ιατρικά 
αεροσκάφη εκκένωσης, απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού και νοσοκομεία πεδίου 
που μπορούν να ανταποκριθούν σε επείγουσες υγειονομικές, χημικές, βιολογικές 
και πυρηνικές κρίσεις. Στην Ελλάδα, το rescEU συνέβαλε σημαντικά στην 
αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου με 9 αεροπλάνα, 225 
οχήματα και περισσότερους από 1000 πυροσβέστες! Στοιχεία για τις χώρες που 
βοήθησαν την Ελλάδα έδωσε μέσω twitter και ο Έλληνας ευρωβουλευτής, Νίκος 
Ανδρουλάκης, εισηγητής του Κοινοβουλίου για το rescEU. 

Βαθιά ανησυχία για την κρίση στο 
Αφγανιστάν εξέφρασαν οι επιτροπές 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης 
τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να 
παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια και να 
βρει άμεσα τρόπους διαχείρισης της 
προσφυγικής κρίσης. Επιπλέον, οι 
ευρωβουλευτές έθεσαν ως 
προτεραιότητα την προστασία κοριτσιών 
και γυναικών. «Όλα τα κράτη – μέλη 
πρέπει να εργαστούν, για να 
διασφαλίσουν την ασφαλή αποχώρηση 
όσων απειλούνται», ανέφερε η 
πρόεδρος της επιτροπής Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας Φύλων, 
Evelyn Regner. 

Αφγανιστάν: Προτεραιότητα 
η παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας και η προστασία 
των γυναικών

Δείτε περισσότερα εδώ

SOS για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν 
Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και η υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων θα συζητήσουν σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων των 
γυναικών στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. 
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου

Η Ευρώπη στην ψηφιακή εποχή 
Η ειδική επιτροπή για τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις και την Παραπληροφόρηση θα 
συζητήσει με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe 
Vestager, για την Ευρώπη στην ψηφιακή εποχή. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να 
απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το μονοπώλιο ορισμένων εταιρειών στην 
ψηφιακή αγορά, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων από 
διαδικτυακές εταιρείες. Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 

Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων 
και η επιτροπή Γεωργίας θα ψηφίσουν σχετικά με τη 
Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» που 
στοχεύει σε ένα δικαιότερο, ασφαλέστερο και φιλικό 
προς το περιβάλλον σύστημα επισιτισμού της ΕΕ. Οι 

ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για τις επιπτώσεις του συστήματος παραγωγής και 
διάθεσης τροφίμων της ΕΕ στο περιβάλλον και στην βιοποικιλότητα.
Παρασκευή,10 Σεπτεμβρίου 

Η ασφάλεια των τροφίμων στο
επίκεντρο

Το ΕΚ προετοιμάζεται για την
ολομέλεια του Σεπτεμβρίου 
Οι ευρωβουλευτές προετοιμάζονται εντατικά για την 
επερχόμενη σύνοδο της ολομέλειας στις 13-16 
Σεπτεμβρίου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητήσουν για 
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Υγεία με σκοπό την αντιμετώπιση υγειονομικών 

κρίσεων, τις σχέσεις με τη Ρωσία, τη «Μπλε κάρτα» και τους πόρους για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του Brexit. Ακόμη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν 
τροπολογίες σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα στην Ένωση και δράσεις για τον 
τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη 
Συζήτηση για την Κατάσταση της Ένωσης, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ursula von der Leyen, θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία της ενώπιον της ολομέλειας, και 
στη συνέχεια οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τόσο τον απολογισμό της Επιτροπής για τον 
χρόνο που πέρασε όσο και τις προτεραιότητες για τον επόμενο. Μάθετε τι είναι η Συζήτηση 
για την Κατάσταση της Ένωσης εδώ. Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 12:00, 
εκπρόσωποι Τύπου του ΕΚ και πολιτικών ομάδων θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου 
για την επικείμενη σύνοδο ολομέλειας. Δευτέρα – Πέμπτη, 13 – 16 Σεπτεμβρίου 
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