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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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Media
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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 10, 11 και 13 Ιουνίου του 1999, οι πολίτες των 15 κρατών 
μελών εκλέγουν τα 626 νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 6,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι 
προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδειξη των 25 νέων 
αντιπροσώπων τους.
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Highlight

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Όλα όσα είδαμε και «σχεδιάσαμε» στο Animasyros
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετείχε στις 25 
Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου, Animasyros. Ο 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης, 
συζήτησε με τον Φωκίωνα Ξένο, animator και σκηνοθέτη και με νέους 
εκπροσώπους της animation κοινότητας για τη 40χρονη σχέση Ελλάδας-ΕΕ και 
απηύθυνε πρόσκληση/πρόκληση στην ελληνική κοινότητα animation για τη δημιουργία 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση στο online κανάλι του Animasyros στο Youtube και 
#staytuned για τις λεπτομέρειες του challenge. 

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουEP

Διάσκεψη για μία Ένωση ισοτιμίας και δημοκρατίας, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και στο κλίμα!

Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της Ολομέλειας

Οι ευρωβουλευτές, έπειτα από σχετική έκθεση με 
εισηγήτρια την Έλενα Κουντουρά, θα ψηφίσουν για 
τη δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων και τη 
μείωση των ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες 

περιοχές με στόχο σχεδόν μηδενικούς θανάτους στους δρόμους έως το 2050. 
Συζήτηση: Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τρίτη, 5 Οκτωβρίου

Ουγγαρία: Τι συμβαίνει με 
την ελευθερία του τύπου, 
τις μειονότητες και το 
κράτος δικαίου;
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων βρέθηκε στην Ουγγαρία 
για να αξιολογήσει την κατάσταση του 
κράτους δικαίου και τις απειλές για τη 
δημοκρατία. Κοινός προβληματισμός 
των συζητήσεων με δημοσιογράφους, 
ακαδημαϊκούς, δικαστές και μέλη της 
κυβέρνησης η προστασία των 
μειονοτήτων και της ελευθερίας του 
τύπου.

Προϋπολογισμός 2022: 
Ανάκαμψη από την 
πανδημία με στήριξη των 
νέων, της υγείας και του 
κλίματος! 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν την 
ανάκαμψη από την πανδημία για μια πιο 
ανθεκτική Ευρώπη με την ενίσχυση της 
έρευνας, των ανταλλαγών, της υγείας 
και του κλίματος. Η επιτροπή 
Προϋπολογισμών ψήφισε τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων για 
τη στήριξη της νεολαίας, όπως το 
Erasmus+, και της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, όπως ο μηχανισμός διανομής 
εμβολίων Covax. «Ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός για το επόμενο έτος 
θα επηρεάσει κάθε περιοχή, κάθε 
τομέα και κάθε γενιά στην Ευρώπη» 
ανέφερε ο Karlo Ressler, γενικός 
εισηγητής για τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ 2022.

Ευρωπαϊκή Ένωση: 24 
γλώσσες, 552 ιδιώματα 

Βραβείο Καρλομάγνου για 
την νεολαία: Ψευδείς 
ειδήσεις και προφορική 
ιστορία οι νικητές

Τι έχει να πει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Ελλάδα για 
την πανευρωπαϊκή αναγνώριση των γάμων ομόφυλων 
ζευγαριών;
Με αφορμή το ψήφισμα του ΕΚ για την αναγνώριση των γάμων και των συμφώνων 
συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια στην ΕΕ, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Ελλάδας 
θυμάται τους αγώνες για ισότητα στο γάμο μέσα από ένα βίντεο 
με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το 
«LGBTQ+ Voice Up: Project Greece» υλοποιείται από τη HOMO Evolution και 
εξιστορεί τις διεκδικήσεις της κοινότητας, από  τους ομόφυλους γάμους στην 
Τήλο το  2008 μέχρι το σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα και την αναγνώριση 
των γάμων ομόφυλων ζευγαριών σε όλη την ΕΕ.

Την ενίσχυση της δημοκρατία, των ευρωπαϊκών αξιών, της ασφάλειας και του κράτους 
δικαίου ζητάει η δεύτερη Ομάδα Πολιτών που συνεδρίασε στο Στρασβούργο στις 24 έως 
26 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στις 
εκλογές και την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα ισότητας των φύλων. «Ελπίζω η 
Ευρώπη να εξασφαλίσει περισσότερη ευημερία σε καθημερινή βάση. Δηλαδή καλύτερη 
πρόσβαση στον πολιτισμό, στην άθληση, μια οικονομική βάση και λιγότερο άγχος, το 
οποίο θα βελτιώσει τις ζωές όλων μας», ανέφερε η Yola, συμμετέχουσα από τη Γαλλία. Η 
τρίτη Ομάδα Πολιτών συνεδριάζει, αυτό το Σαββατοκύριακο 1-3 Οκτωβρίου, με 
επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, ένα βιώσιμο περιβάλλον και την υγεία. Οι τελικές 
προτάσεις των ομάδων αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ολομέλεια έως την άνοιξη 
του 2022. Παρακολουθήστε ζωντανά τις διαβουλεύσεις των πολιτών στη Ψηφιακή 
Πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Βραβείο Ζαχάρωφ 2021
με 5 δυνατές συμμετοχές
Οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου 
παρουσίασαν τους φετινούς 
υποψηφίους για το Βραβείο Ζαχάρωφ 
σε συνεδρίαση των Επιτροπών 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης. 
Ο Alexei Navalny, οι Αφγανές γυναίκες, η 
Jeanine Añez, η Sultana Khaya και η 
ΜΚΟ Global Witness διεκδικούν το 
βραβείο για τη δράση τους στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών όπως η 
δημοκρατία, η ισότητα και το κράτος 
δικαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα 
ανακοινωθούν οι τρεις φιναλίστ, ενώ 
στις 21 του ίδιου μήνα θα μάθουμε 
τον νικητή, με την απονομή να 
λαμβάνει χώρα, όπως κάθε χρόνο στο 
Στρασβούργο, στην ολομέλεια του 
Δεκεμβρίου. 

Την ευρωπαϊκή ημέρα πολυγλωσσίας 
στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζει κάθε 
χρόνο το ΕΚ με τη διοργάνωση 
διαδικτυακής εκδήλωσης για να 
γνωρίσουν οι πολίτες τους μεταφραστές 
και διερμηνείς του Κοινοβουλίου, να 
μάθουν τη δουλειά τους και να πάρουν 
μια γεύση από το πώς είναι να 
εργάζεσαι σε ένα πολύγλωσσο 
περιβάλλον. Γνωρίζατε ότι 
παγκοσμίως ομιλούνται 7000 
γλώσσες και το 90% αυτών κινδυνεύει 
να αντικατασταθεί μέχρι το τέλος του 
αιώνα από τις κυρίαρχες; Μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες για 
την πολυγλωσσία στο infographic της 
Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Σε ειδική τελετή στο Aachen οι νικητές 
των δύο τελευταίων ετών έλαβαν το 
βραβείο Καρλομάγνου για καινοτόμα 
και φιλόδοξα προγράμματα. Νικητής 
για το 2021 το Fakescape, ένα παιχνίδι 
για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης από την Τσεχία, 
και για το 2020 το γερμανικό πρότζεκτ 
Ευρωπαϊκό Αρχείο Προφορικού Λόγου, 
ένα αποθετήριο αφηγήσεων 
προφορικής ιστορίας από άτομα που 
γεννήθηκαν πριν το 1945. Τι είναι το 
βραβείο Καρλομάγνος; Τι είδους 
σχέδια μπορούν να υποβληθούν και 
από ποιους; Όλες οι απαντήσεις στις 
απορίες σας συγκεντρωμένες εδώ.

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 καλεί την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 
μεθανίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της Ένωσης. Κοινός στόχος είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050 
και η βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα. «Πρέπει να δράσουμε αμέσως και 
με απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για την προστασία των 
ανθρώπων μας και του πλανήτη 
σήμερα και στο μέλλον» ανέφερε η 
Μαρία Σπυράκη, εισηγήτρια της 
επιτροπής. 

«Χρειαζόμαστε μια νίκη, και 
μάλιστα γρήγορα, στην 
αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής» - 
Μεθάνιο…τέλος

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και την ενίσχυση 
της συνεργασίας με την κυβέρνηση Biden, ενώ θα προτείνουν τη δημιουργία 
κοινού σχεδίου έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Συζήτηση: Τρίτη 5, Οκτωβρίου
Ψηφοφορία: Τρίτη 5 / Τετάρτη 6 Οκτωβρίου

Σχέσεις με ΗΠΑ: ζητούμενο η ευρωπαϊκή αυτονομία

Όραμα μηδενικών απωλειών στην
ΕΕ: Κανένας θάνατος στον δρόμο
έως το 2050!

Ευκολότερα ταξίδια για άτομα
με αναπηρίες

Χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από την αστυνομία

Η εκδήλωση των νέων της Ευρώπης (EYE) αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 
υβριδική μορφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. 4.000 νέοι από όλη την ΕΕ 
και όχι μόνο θα συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες. Παρασκευή 8 και Σάββατο  
9 Οκτωβρίου

EYE 2021:  Οι νέοι πάνε Στρασβούργο και συζητούν 
για κλίμα, δημοκρατία και πανδημία

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν για τα 
δικαιώματα των πολιτών που ζουν με αναπηρίες και 
να λάβουν μέτρα για τη διευκόλυνση της 
καθημερινότητας τους και ειδικότερα των 
ταξιδιών τους. Συζήτηση: Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου

Συμμαχίες για την ενίσχυση της
άμυνας στον κυβερνοχώρο
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την ενίσχυση 
της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ στον κυβερνοχώρο 
και την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις 
αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Συζήτηση και 
Ψηφοφορία: Τρίτη 5 και Πέμπτη 7 Οκτωβρίου

Πώς θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια;
Οι συνέπειες από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου ανησυχεί τους 
ευρωβουλευτές, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στη συζήτησή τους θα αναζητήσουν 
λύσεις για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τη πιθανή χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συζήτηση: Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου

Έμφυλη βία: Προστασία θυμάτων μετά τον χωρισμό
Οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση, με εισηγήτρια την Έλενα Κουντουρά, θα ψηφίσουν 
για την επιμέλεια των παιδιών μετά τον χωρισμό και την έμφυλη βία, που οδηγεί σε 
ακραία περιστατικά γυναικοκτονίας και παιδοκτονίας. 
Συζήτηση: Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τρίτη, 5 Οκτωβρίου

Την αποφυγή των διακρίσεων και τη διασφάλιση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή από την αλόγιστη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επισημαίνουν οι 
ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων. Σειρά της ολομέλειας να προτείνει πλάνο  δράσης για 
την απαγόρευση αναγνώρισης προσώπου και προστασίας των πολιτών κατά 
την αστυνόμευσή. Συζήτηση: Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη,
6 Οκτωβρίου

Ενημέρωση για τους δημοσιογράφους
Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την 
επικείμενη σύνοδο της ολομέλειας από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ,  Δευτέρα 4 
Οκτωβρίου, 16:30-17:00
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μιας σύντομης ταινίας animation για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.

www.europarl.gr
https://www.youtube.com/watch?v=g6JMDxw1SEY
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-the-future-of-europe-citizens-discuss-european-values-and-rights_N01-AFPS-210927-CITI_ev
https://cutt.ly/DEPhm1y
https://cutt.ly/cEPjC3N
https://cutt.ly/8EPjZIK
https://cutt.ly/8EPjZIK
https://cutt.ly/nEPjBxx
https://cutt.ly/nEPjBxx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=Sakharov%20&
https://cutt.ly/FEPhFOn
https://cutt.ly/FEPhLy3
https://cutt.ly/FEPhLy3
https://cutt.ly/NEPhZ4L
https://cutt.ly/rEPhCZe
https://cutt.ly/5EPjgZA
https://cutt.ly/NEPjcL1
https://cutt.ly/NEPjcL1
https://cutt.ly/NEPjcL1
https://cutt.ly/1EPjbDs
https://cutt.ly/DEPjmji
https://cutt.ly/TEPh8yk
https://cutt.ly/QEPh7C0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
https://cutt.ly/WEPjtuo
https://cutt.ly/WEPjtuo
https://cutt.ly/vEPjyJr
https://cutt.ly/vEPjyJr
https://cutt.ly/WEAbL6Z
https://cutt.ly/SEPjpdk
https://cutt.ly/SEPjpdk
https://cutt.ly/gEPja7U
https://cutt.ly/tEPkmVm
https://cutt.ly/DEPkEtV
https://cutt.ly/VEARw8Z
https://cutt.ly/JEAK7F3
https://cutt.ly/qEALerb
https://cutt.ly/NEAKBG4
https://cutt.ly/KEAnK0B
https://cutt.ly/VEPkqt9
https://cutt.ly/MEPj5jD
https://cutt.ly/DEAmOWF
https://cutt.ly/JEAT31c
https://cutt.ly/OEPkuet
https://cutt.ly/OEPkuet
https://cutt.ly/WEAUn9r
https://cutt.ly/WEAUn9r
https://cutt.ly/DEAmvZe
https://cutt.ly/DEAmOWF
https://cutt.ly/1EAmX5D
https://cutt.ly/5EAL5HE
https://cutt.ly/DEPkdw8
https://cutt.ly/4EPkjow
https://cutt.ly/lEPkxNj
https://www.facebook.com/animasyrosInternationalAnimationFestival/photos/a.10154331660137133/10157949757677133/
https://cutt.ly/AEPkbc8
https://cutt.ly/lEAI1xo
https://cutt.ly/lEAI1xo
https://www.facebook.com/EPHellas/photos/a.132870810105616/5213215988737714/?type=3&theater
https://cutt.ly/pEAOu8d
https://cutt.ly/pEAOq8D
https://cutt.ly/1EAWpxC
https://cutt.ly/JEAWutm
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



