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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

 

Στις 23 Μαρτίου του 1999, η Ελλάδα καταθέτει τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την επικύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η 
οποία τροποποίησε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
καθόρισε τον μέγιστο αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε 700.
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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Κράτος δικαίου στη 
Σλοβακία και τη 
Βουλγαρία: πολίτες και 
δημοσιογράφοι σε πρώτο 
πλάνο
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων βρέθηκε στη Σλοβακία και 
στη Βουλγαρία και συζήτησε με πολίτες, 
δημοσιογράφους και μέλη των 
κυβερνήσεων για την κατάσταση του 
κράτους δίκαιου. Κοινός 
προβληματισμός στον στόχο προς τη 
διατήρηση του κράτους δικαίου, η 
προστασία των δημοσιογράφων, η 
ελευθερία της έκφρασης και των 
ΜΜΕ.

Στο πλευρό αγροτών στέκεται η ΕΕ 
εφαρμόζοντας την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) για τη μετάβαση σε μια 
πράσινη και δίκαιη αγροτική 
πολιτική. Συγκεκριμένα, την περίοδο 
2021-2027 η γεωργία θα ενισχυθεί με 
386 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν 
για αγρότες και για τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων. Η νέα γεωργική 
πολιτική θα μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου 
συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη 
Ευρώπη.

ΚΓΠ 2021-2027: 386 δισ. 
ευρώ για τους αγρότες

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Το μέλλον της Ευρώπης στο Animasyros: animation
challenge is on!
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετέχει στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου, Animasyros. Το Φεστιβάλ 
πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο, 
25 Σεπτεμβρίου, 16:30-18:00 μην χάσετε την ανοικτή συζήτηση με τίτλο «Τι έχει 
κάνει η Ευρώπη για μένα;». Πώς αναδιαμορφώθηκε η ζωή στην Ελλάδα στα 40 
χρόνια στην ΕΕ; Χρειαζόμαστε την ΕΕ σήμερα; Όλες οι απαντήσεις στην ανοικτή 
συζήτηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστα 
Τσουτσοπλίδη, με τον Φωκίωνα Ξένο, animator και σκηνοθέτη και με νέους 
εκπροσώπους της animation κοινότητας. Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο, λόγω 
των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. και της έναρξης της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης, και το γραφείο μας καλεί καλώντας την ελληνική 
κοινότητα animation στη δημιουργία μιας σύντομης ταινίας animation για το 
παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Παρακολουθήστε κι εσείς ζωντανά τη συζήτηση 
στο online κανάλι του Animasyros στο Youtube. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Δείτε τι συζήτησε η 
πρώτη Ομάδα Πολιτών στο Στρασβούργο
Στην οικονομία, την εκπαίδευση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό επικεντρώθηκε η 
πρώτη Oμάδα Πολιτών που συνεδρίασε στο Στρασβούργο στις 17 εώς 19 
Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, 200 πολίτες από κράτη-μέλη της Ένωσης συγκεντρώθηκαν 
για να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και να υποβάλλουν προτάσεις για 
το μέλλον της Ευρώπης. «Είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα 
αναπτυχθούν όχι για τους πολίτες αλλά από τους πολίτες», ανέφερε ο 
ευρωβουλευτής Guy Verhofstadt, αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Διάσκεψης εκ μέρους του Κοινοβουλίου.

EYE- Εκδήλωση των Νέων της Ευρώπης:
Γιατί το μέλλον είναι δικό μας!
Νέοι από όλη την Ε.Ε., ηλικίας 16 έως 30 ετών, θα βρεθούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. 
Συζητήσεις, σεμινάρια, αθλητικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις είναι 
μερικά μόνο από τα όσα θα δουν όσοι ταξιδέψουν στο Στρασβούργο στις 8 και 9 
Οκτωβρίου. Κι επειδή η εκδήλωση των νέων της Ευρώπης (ΕΥΕ), θα πραγματοποιηθεί 
σε υβριδική μορφή, μπορείτε να συνδεθείτε διαδικτυακά, να μοιραστείτε τις ιδέες 
σας στην πλατφόρμα youthideas.eu και να συνδιαμορφώσετε το μέλλον της 
Ευρώπης! Συντονιστείτε στα social media και παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις με το 
hashtag #EYE2021.

Δείτε περισσότερα εδώ

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης:
Τι θα συζητήσει η δεύτερη Ομάδα
Πολιτών αυτό το Σαββατοκύριακο 
στο Στρασβούργο;

Οι ευρωβουλευτές ρωτούν,
η Lagarde απαντά.

Η επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού θα ψηφίσει για τη χορήγηση ή μη 
απαλλαγής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), 
για τον προϋπολογισμό του 2019. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για ζητήματα όπως 
η καθυστέρηση πρόσληψης αξιωματικών, η ανισότητα των φύλων, περιπτώσεις 
παρενόχλησης και συναντήσεις με ομάδες συμφερόντων που δεν είναι 
εγγεγραμμένες στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ. Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου.

Frontex: Τελικά πληροί τα κριτήρια απαλλαγής για το 2019; 

Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι 
συνεδριάσεις των πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης στην έδρα του ΕΚ στο Στρασβούργο. Η 

δεύτερη Ομάδα Πολιτών αναμένεται να συζητήσει για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, 
τις αξίες και τα δικαιώματα της ΕΕ, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια. Οι 
τελικές συστάσεις της θα παρουσιαστούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. 
Παρακολουθήστε ζωντανά τις διαβουλεύσεις των πολιτών στη Ψηφιακή 
Πλατφόρμα της Διάσκεψης. Παρασκευή 24 με Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου.

Τα μέλη της επιτροπής για την οικονομική και 
νομισματική πολιτική θα θέσουν ερωτήσεις στην 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 
Christine Lagarde, για την τρέχουσα κατάσταση της 
Ευρωζώνης. Ψηλά στην ατζέντα - και λόγω 

πανδημίας - θα βρεθούν ο πληθωρισμός, οι άτακτες αντιδράσεις της αγοράς και η 
ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου.

Το βραβείο Sakharov αναζητεί
διεκδικητές
Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους φιναλίστ του 
Βραβείου Ζαχάρωφ. Η επιτροπή εξωτερικών 
υποθέσεων και η υπό-επιτροπή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων θα παρουσιάσουν τους φετινούς 
υποψηφίους για τη τιμητική διάκριση που προωθεί 

την ελευθερία της σκέψης. Ανακαλύψτε τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, αλλά και ποιος ήταν ο 
Αντρέι Ζαχάρωφ, στον ιστότοπο της Europeana. Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου.

«Συνδέοντας την Ευρώπη»: Τι
αλλάζει στο δίκτυο για την ενέργεια; 
Ψήφισμα για την ενέργεια και την επιλογή έργων που 
θα χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να εκδώσει η 
επιτροπή βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας. Στόχος 
είναι τα επιλεγμένα έργα να βελτιώσουν τη σύνδεση 

των εθνικών αγορών, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και να προωθήσουν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου.

ΗΠΑ, Λευκορωσία, κυβερνοεπιθέσεις
και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα
της επόμενης ολομέλειας 
Οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται για την 
ολομέλεια, 4-7 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο, όπου 
θα συζητήσουν για τις σχέσεις ΕΕ με ΗΠΑ και ΕΕ με 
Ταιβάν, τις κυβερνοεπιθέσεις και την 

ανθρωπιστική κρίση στη Λευκορωσία. «Πράσινο φως» αναμένεται να δοθεί για τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από την αστυνομία, την αναμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και την οικονομική 
διευκόλυνση της υποστήριξης προσφύγων στην Τουρκία. Οι δημοσιογράφοι 
μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά στο καθιερωμένο press briefing από 
εκπροσώπους Τύπου του ΕΚ και τις πολιτικές ομάδες. Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, στις 12:00.

Ώρα Kovesi: Απαντήσεις για το έργο
κατά των οικονομικών εγκλημάτων 
Η Laura Kovesi, επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ 
έρχεται στην επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού. 
Το έργο του γραφείου της στον αγώνα κατά των 
εγκλημάτων που αφορούν τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και η έλλειψη προσωπικού μεταξύ των 
θεμάτων που αναμένεται να θίξουν οι 
ευρωβουλευτές. Παρασκευή 1 Οκτωβρίου.

77 χρόνια Ειρήνης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση!
Την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης τίμησε 
την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, υπενθυμίζοντας την 
προάσπιση εντός και εκτός των τειχών 
της Ένωσης για 77 ολόκληρα χρόνια. 
Επόμενο «στοίχημα» οι νέες υβριδικές 
απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, η 
παραπληροφόρηση, η κλιματική 
αλλαγή και τα όπλα μαζικής 
καταστροφής, που απειλούν τη 
δημοκρατία και τους πολίτες. Διαβάστε 
περισσότερα στην τέταρτη μελέτη για 
την Ειρήνη και την Ασφάλεια της 
Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ. Η σειρά 
μελετών έχει στόχο να αναλύσει και να 
εξηγήσει τη συνεισφορά της ΕΕ στην 
προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης 
και ασφάλειας, μέσω των εξωτερικών 
πολιτικών της. 

Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) 
ζητάει να μπει τέλος στα χιλιάδες 
καλώδια για τη διευκόλυνση της 
καθημερινότητας μας. Εδώ και χρόνια 
το Κοινοβούλιο έχει προτρέψει την 
Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση για 
έναν κοινό φορτιστή για τα κινητά 
τηλέφωνα ώστε να μειωθούν και τα 
ηλεκτρονικά απόβλητα. «Πρέπει 
επιτέλους να απαλλαγούμε από την 
ακαταστασία των καλωδίων στα 
συρτάρια μας. Τα ομοιόμορφα καλώδια 
φόρτισης θα βοηθήσουν τους 
καταναλωτές να εξοικονομήσουν 
χρήματα και προστατεύσουν τον 
πλανήτη», ανέφερε η Anna Cavazzini, 
πρόεδρος της επιτροπής. 

Τέλος τα χιλιάδες καλώδια, 
ένας κοινός φορτιστής

Επιλέγω ποδήλατο, προστατεύω το περιβάλλον
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο 
της Κύπρου συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας χαρίζοντας από 
ένα ποδήλατο σε δύο τυχερούς. Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», 16-22 
Σεπτεμβρίου, προάγει βιώσιμους τρόπους μετακίνησης με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των πολιτών για 
χρήση εναλλακτικών μέσων όπως το ποδήλατο και τα ΜΜΜ. 

«Antivirus» στις κυβερνοεπιθέσεις 
Σε επίσκεψη της στην Ελλάδα, η ειδική επιτροπή για εξωτερικές παρεμβάσεις (INGE) 
υπό την προεδρία του, Raphaël Glucksmann, συζήτησε με μέλη του οργανισμού της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις και διαρροές 
δεδομένων με στόχο ευρωπαϊκές αρχές. Συχνά κακόβουλοι εξωτερικοί 
παράγοντες εκμεταλλεύονται κενά του συστήματος κυβερνοασφάλειας της ΕΕ 
και παίρνουν δεδομένα υψηλής ασφαλείας.

Μελέτες της Υπηρεσίας Έρευνας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου GR
Μια database για τις υγειονομικές κρίσεις 
Ποιες ελλείψεις στον τομέα της υγείας φανέρωσε η πανδημία; Πώς μπορεί ένα 
ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάλυση δεδομένων που αφορούν την υγεία να συμβάλει 
στην γρηγορότερη απάντηση σε υγειονομικές κρίσεις; Είναι η τεχνητή νοημοσύνη 
το «αντίσωμα» των κρατών-μελών για καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών 
πανδημιών; Όλες οι απαντήσεις στην παρακάτω έρευνα.

Δείτε περισσότερα εδώ
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