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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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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 2 Οκτωβρίου του 1997, οι Υπουργοί Εξωτερικών των 15 
κρατών – μελών υπογράφουν, παρουσία του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, José María Gil-Robles, τη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ. Πλέον, το Κοινοβούλιο αποκτά το δικαίωμα να 
εγκρίνει τον διορισμό του προέδρου της Επιτροπής.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Κονδύλια μόνο για τα 
κράτη μέλη που σέβονται 
το κράτος δικαίου 
δηλώνουν 9 στους 10
Η τελευταία έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρού έδειξε ότι οι πολίτες 
υποστηρίζουν την παροχή κονδυλίων 
ανάκαμψης μόνο σε χώρες που 
σέβονται το κράτος δικαίου και τις 
δημοκρατικές αρχές. Στην Ελλάδα, 
συγκεκριμένα, με την παραπάνω άποψη 
συμφωνούν 9 στους 10 πολίτες (το 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό φτάνει 
στο 81%). Παράλληλα, τo 67 % των 
Ελλήνων προσδοκά ότι τα έργα του 
NextGenerationEU θα βοηθήσουν τη 
χώρα να ξεπεράσει τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού, ενώ 1 στους 2 θεωρεί ότι 
κύρια πολιτική προτεραιότητα για το ΕΚ 
θα πρέπει να είναι η στήριξη της 
οικονομίας και η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

Η πρώτη ομάδα 200 πολιτών θα 
επικεντρωθεί (μεταξύ 17 και 19 
Σεπτεμβρίου στην έδρα του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο) σε 
θέματα που αφορούν την οικονομία, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, τις θέσεις 
εργασίας, τη νεολαία, τον πολιτισμό, 
αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Κάθε ομάδα καθορίζει τις μεθόδους 
εργασίας της και επιλέγει 20 πολίτες που 
θα συμμετάσχουν στην Ολομέλεια του 
Συνεδρίου. Οι ιδέες και οι συστάσεις 
τους θα τροφοδοτήσουν τις συνολικές 
συζητήσεις του Συνεδρίου. 

Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης: Ξεκινούν οι 
πρώτες συζητήσεις με 
ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Έρευνα – Deepfakes: Μπορούν τελικά να μας κάνουν 
να αμφιβάλλουμε για όλα όσα βλέπουμε και ακούμε;
Η νέα έρευνα του think tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τα deepfakes 
και το ρόλο τους στη μείωση της εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ. Μέσω της τεχνητής 
νοημοσύνης, τα deepfakes αλλάζουν την εμφάνιση των ανθρώπων και όσα φαίνεται 
να λένε ή να κάνουν, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα 
κακόβουλων χρήσεων με στόχο την απάτη και την παραπληροφόρηση. Αν και η 
τεχνολογία είναι νόμιμη, γίνεται κατάχρησή της και για αυτό απαιτείται ο συνδυασμός 
νομικών και τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό της παραγωγής και διάδοσης των 
deepfakes. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Ώρα να συζητήσουμε για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2021!
Τον Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς, ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εκφωνεί ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,  και συζητά με τους ευρωβουλευτές, με σκοπό την αποτίμηση του 
προηγούμενου έτους και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων για το επόμενο. 
Φέτος, η Ursula Von Der Leyen αναμένεται να αναφερθεί στην καταπολέμηση της 
πανδημίας, κύρια προτεραιότητα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, καθώς και σε ζητήματα 
όπως η οικονομική ανάκαμψη, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή 
Στρατηγική, αλλά και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης  που αποτελούν καίριας 
σημασίας πρωτοβουλίες για μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και δίκαιη Ευρώπη. Η ετήσια 
συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης αποτελεί ευκαιρία για τα μέλη του ΕΚ να 
ελέγξουν το έργο και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συμβάλουν στον 
καθορισμό των κατευθύνσεων της ΕΕ. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
15 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας). Μπορείτε να την παρακολουθήσετε 
από την επίσημη ιστοσελίδα καθώς και από το Facebook του γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πώς θα θωρακίσουμε την υγεία στην
ΕΕ απέναντι στις μελλοντικές απειλές; 

Δικαιώματα και διακρίσεις:
Αναγνώριση για τα ομόφυλα
ζευγάρια-Έγκλημα η έμφυλη βία

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν  με τον 
επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,
Josep Borrell, σχετικά με  την ανθρωπιστική και 
μεταναστευτική κρίση στο Αφγανιστάν. Έμφαση θα 
δοθεί στην αντίδραση της ΕΕ, στην εξέλιξη της 
κατάστασης και στους τρόπους παροχής βοήθειας 
προς ευάλωτα άτομα στη χώρα, ιδίως σε γυναίκες 
και παιδιά.  Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.

Αφγανιστάν: η επόμενη μέρα

Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να εγκρίνουν τη 
μεταρρύθμιση της οδηγίας της ΕΕ για τη μπλε κάρτα, 
με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός 
της Ένωσης. Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.

Μπλε Κάρτα: Προσέλκυση
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης
στην ΕΕ

Ελευθερία των ΜΜΕ και κράτος δικαίου στην Πολωνία
To EK θα αξιολογήσει την κατάσταση στην Πολωνία έπειτα από τις συνεχιζόμενες 
επιθέσεις κατά των ΜΜΕ και του κράτους δικαίου. Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν 
τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες  στην Πολωνία, που τον πλουραλισμό των ΜΜΕ 
καθώς και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος της χώρας από πολιτικές 
επιρροές. Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου.

Ε.Ε.-Ρωσία: στο επίκεντρο η προώθηση της δημοκρατίας 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να προτρέψει την ΕΕ να απαντήσει στις επιθετικές 
πολιτικές της Ρωσίας, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία με 
μια δημοκρατική χώρα. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει σαφής 
διάκριση μεταξύ του ρωσικού λαού και του υπάρχοντος πολιτικού καθεστώτος, 
επομένως, η ΕΕ χρειάζεται να αναπτύξει στρατηγική για την ενίσχυση των εγχώριων 
δημοκρατικών τάσεων. Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.

Με την ψήφιση δύο σημαντικών νόμων η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Υγείας. Θα αφορούν  την ενίσχυση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
για ένα ασφαλές μελλοντικό πλαίσιο υγείας και τον 
συντονισμό μεταξύ των φορέων της ΕΕ και την 

καλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών. Στόχος είναι η προώθηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας για την πρόληψη ασθενειών και η βελτίωση της 
ανταπόκρισης σε παγκόσμιες κρίσεις υγείας.
Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου.

Πως αξιολογούν οι ευρωβουλευτές την απάντηση της ΕΕ
στις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή;
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με την Επιτροπή τα μέτρα για την υποστήριξη χωρών 
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι. Οι ευρωβουλευτές 
αναμένεται να αξιολογήσουν την συνολική αντιμετώπιση της κρίσης από την ΕΕ και να 
καλέσουν την Επιτροπή στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμων στρατηγικών 
διαχείρισης καταστροφών, απλοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες 
χρηματοδότησης. Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου.

Προς ψήφιση θα τεθούν στο Κοινοβούλιο θέματα 
που αφορούν τις διακρίσεις και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες και οι 
οικογένειες τους. Η ψηφοφορία αφορά την 

πανευρωπαϊκή αναγνώριση νομική ισχύς των συζυγικών και συντροφικών 
σχέσεων ατόμων του ίδιου φύλου. Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, 
για την καλύτερη προστασία των θυμάτων, το Κοινοβούλιο αναμένεται να ζητήσει να 
χαρακτηριστεί η έμφυλη βία ως έγκλημα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Δευτέρα 
13 και Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου.

https://www.youtube.com/watch?v=g6JMDxw1SEY
www.europarl.gr
https://cutt.ly/4WXGHKi
https://cutt.ly/kWKUOAv
https://cutt.ly/wWXEEri
https://cutt.ly/rWXEuDr
https://cutt.ly/rWXEuDr
https://cutt.ly/UWK9nA6
https://cutt.ly/yWXY9mf
https://cutt.ly/yWXY9mf
https://cutt.ly/FWCrGuQ
https://cutt.ly/DWCrZOq
https://cutt.ly/tWXPVKm
https://cutt.ly/tWXPVKm
https://cutt.ly/tWXPOfz
https://cutt.ly/tWXPOfz
https://cutt.ly/NWKOyR4
https://cutt.ly/bWKCRcX
https://cutt.ly/pWXAr1l
https://cutt.ly/pWXAr1l
https://cutt.ly/YWXVRNo
https://cutt.ly/qWKDfyx
https://cutt.ly/7WL3hRO
https://cutt.ly/7WXStMK
https://cutt.ly/7WXStMK
https://cutt.ly/mWXSvC1
https://cutt.ly/3WXDvys
https://cutt.ly/3WXDvys
https://cutt.ly/QWXDquS
https://cutt.ly/rWXFpXg
https://cutt.ly/qWXFwt7
https://cutt.ly/mWXGdF6
https://cutt.ly/iWK2ZZg
https://cutt.ly/jWK0XIg
https://cutt.ly/OWK69Uj
https://cutt.ly/hWK6FJF
https://cutt.ly/HWL1Hgg
https://cutt.ly/sWL11CI
anna.efstathiou@europarl.europa.eu
elvira.forte@europarl.europa.eu
constantinos.tsoutsoplides@ep.europa.eu
https://www.facebook.com/EPHellas
https://www.instagram.com/ephellas/
https://twitter.com/ep_hellas
https://www.youtube.com/user/europarlgr
www.europarl.gr
www.europarl.europa.eu
https://cutt.ly/0WXYGvS



