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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Το τετραήμερο 10-13 Ιουνίου 2004, οι κάτοικοι των 25 κρατών – 
μελών εκλέγουν τους 732 νέους αντιπροσώπους τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι Έλληνες ψηφοφόροι εκλέγουν 24 
ευρωβουλευτές (έναν λιγότερο από τις Ευρωεκλογές του 1999) 
μέσα από το σύστημα της απλής αναλογικής.  
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Συμφωνία COP26: 
Συντονισμένη και ισχυρή 
δράση για το κλίμα
Αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών, 
μεταξύ των οποίων και ο Πέτρος 
Κόκκαλης συμμετείχε στη Διάσκεψη του 
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη 
Γλασκόβη (COP26) και συναντήθηκε με 
υπουργούς και πολιτικούς από χώρες 
εκτός ΕΕ, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η 
Βραζιλία, οι ΗΠΑ και η Νότια Αφρική 
καθώς και με εκπροσώπους διεθνών 
οργανισμών και ΜΚΟ. «Η συμφωνία 
στην COP26 μεταφράζεται σε κάποια 
καλά βήματα προς τα εμπρός όσον 
αφορά τον στόχο συγκέντρωσης 100 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις 
ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. 
[...] Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε 
ότι η συμφωνία βασίζεται στον 
χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. 
Προτεραιότητα τώρα για τους 
μεγαλύτερους παραγωγούς ρύπων είναι 
να παρουσιάσουν συγκεκριμένους 
και αξιόπιστους οδικούς χάρτες με 
στόχο καθαρές μηδενικές εκπομπές», 
δήλωσε ο Pascal Canfin, επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Πρώτη ετήσια συνάντηση του ανανεωμένου Δικτύου 
Europe Direct
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετέχει στην πρώτη 
ετήσια συνάντηση του ανανεωμένου Δικτύου Europe Direct που πραγματοποιείται 
στην Αθήνα στις 22 και 23 Νοεμβρίου. Χαιρετισμό θα απευθύνει τη Δευτέρα 22 Νο-
εμβρίου ο επικεφαλής του Γραφείου Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Γνωρίζατε ότι 
Γραφεία του δικτύου Europe Direct υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κομοτηνή, Κρήτη, Πάτρα); Απευθυνθείτε στους συνερ-
γάτες του Δικτύου για έγκυρη ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες, τα προγράμ-
ματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Με το βλέμμα στο μέλλον
Σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022 κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και Συμβούλιο μετά από έντονες διαπραγματεύσεις. Κύριος στόχος παρα-
μένει η ανάκαμψη από την πανδημία μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού και ανθε-
κτικού συστήματος υγείας, η έμφαση στην έρευνα (Horizon Europe), το περιβάλ-
λον (LIFE), τους νέους (Erasmus+) και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
(COVAX). «Το Κοινοβούλιο κατάφερε να ενισχύσει τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπο-
λογισμό με σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι ενισχύσεις θα συμβάλλουν στην 
ανάκαμψη της Ευρώπης και θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πιο ανθεκτική 
Ένωση, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν 
την κινητικότητα των σπουδαστών, θα δημιουργήσουν μια ισχυρότερη Ένωση για 
την υγεία, καθώς και επιπλέον επενδύσεις στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβα-
ση. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα σαφές μήνυμα για όλους τους Ευρωπαίους ότι 
η Ευρώπη έχει δεσμευτεί για μια ισχυρή ανάκαμψη, σε όλους τους τομείς, για όλες 
τις περιφέρειες και για όλες τις γενιές», ανέφερε ο Karlo Ressler, γενικός εισηγητής 
του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2022. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρί-
νουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022, κατά τη σύνοδο ολομέλειας που πραγμα-
τοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα. Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου Ψηφοφορία: Τετάρτη 
24 Νοεμβρίου

Το ΕΚ στηρίζει το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Βιβλίου: Νικητής για το 
2021 ο Χρήστος Χωμενίδης 

Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης: Τι συζήτησαν οι 
ευρωβουλευτές;
Μέλη της αντιπροσωπείας του ΕΚ για τη 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
συζήτησαν με εκπροσώπους από την 
Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 
(EYE) για τα αποτελέσματα των έως 
τώρα συναντήσεων των Ομάδων Πολι-
τών. Οικονομία, κοινωνική δικαιοσύ-
νη, ψηφιακός μετασχηματισμός, 
πολιτισμός και εκπαίδευση απασχό-
λησαν τους ευρωβουλευτές και τους 
νέους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στην ευρωπαϊκή δημοκρατία και στο 
κράτος δικαίου. Οι εκπρόσωποι της 
EYE παρουσίασαν τις προτάσεις τους 
από την Έκθεση Ιδεών της Νεολαίας για 
την εύρεση εργασίας και την οικονο-
μία.

Κονδύλια για ενίσχυση των 
εμβολιασμών και 
υποστήριξη των Σύρων 
προσφύγων στην Τουρκία
Η επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε 
αναθεώρηση τμημάτων του 
προϋπολογισμού του 2021 για την 
παροχή επιπλέον 200 εκατομμυρίων 
δόσεων εμβολίων κατά της Covid-19 
σε τρίτες χώρες και ανθρωπιστική 
υποστήριξη στους πρόσφυγες στην 
Τουρκία. Στόχος είναι η παροχή βοήθει-
ας σε 3,7 εκ. Σύριους πρόσφυγες που 
βρίσκονται στην Τουρκία έπειτα από 
τον δεκαετή πόλεμο στη χώρα τους και 
η ενίσχυση της ταχύτητας των εμβο-
λιασμών σε χώρες με έλλειψη οικο-
νομικών πόρων. Η τελική ψηφοφορία 
θα λάβει χώρα στην προσεχή ολομέλεια 
του Νοεμβρίου.

Τι κάνει η ΕΕ για τον συνεχώς 
αυξανόμενο πληθωρισμό;
Η επιτροπή Οικονομικής και Νομισματι-
κής Πολιτικής συζήτησε με την πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
Christine Lagarde, για τους τρόπους 
αντιμετώπισης του συνεχώς αυξανόμε-
νου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΚΤ να 
ελέγξει το ποσοστό πληθωρισμού 
καθώς είναι πολύ αυξημένο σε σχέση 
με τον ετήσιο στόχο είτε με την αλλαγή 
της νομισματικής πολιτικής είτε με τη 
μερική διαφοροποίησή της. Επιπλέον, 
το ΕΚ ζήτησε τη λήψη δράσης για μια 
πιο πράσινη οικονομία.

Ανοίγει ο δρόμος για 
ενοικίαση επαγγελματικών 
οχημάτων χωρίς οδηγούς
Το πράσινο φως έδωσε η επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού για την ενοι-
κίαση οχημάτων χωρίς οδηγούς. 
Στόχος είναι το άνοιγμα της αγοράς για τη 
χρήση φορτηγών χωρίς οδηγούς και η 
διευκόλυνση κατά την ενοικίαση των 
οχημάτων από άλλες χώρες της ΕΕ. Έτσι, 
οι εταιρείες μεταφορών μπορούν να 
χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα οχήματα, 
που φέρουν άδεια άλλης χώρας της ΕΕ, 
για τουλάχιστον δύο μήνες ετησίως.

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες για
το περιβάλλον και την υγεία
Από σήμερα Παρασκευή 19 έως και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, η τρίτη Ομάδα Πολιτών 
συνεχίζει τις εργασίες της διαδικτυακά με συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, το περι-
βάλλον και την υγεία. Οι τελικές προτάσεις θα συνταχθούν σε έκθεση και θα παρου-
σιαστούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Η τρίτη 
Ομάδα Πολιτών στοχεύει στην υιοθέτηση υγιεινότερων τρόπων ζωής, την προστασία της 
βιοποικιλότητας και τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης κοινωνίας. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση της Παρασκευής και της Κυριακής, καθώς και 
να συμμετέχετε και εσείς στη Διάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Τέλος στην ασυδοσία στον ψηφιακό κόσμο
Σχέδιο νόμου για τις ψηφιακές πλατφόρμες με στόχο τον περιορισμό των αθέμιτων 
πρακτικών τους και τη δυνατότητα επιβολής προστίμων από την Επιτροπή θα 
τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών. Ψηφοφορία: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου της 
εισηγήτριας, Christel Schaldemose (Τρίτη 23 Νοεμβρίου).

την εβδομάδα που έρχεται
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Διαβάστε περισσότερα στα Νέα της Ολομέλειας

Συζήτηση με Ursula Von der Leyen και Charles Michel
Την Τρίτη στις 16:00, η ολομέλεια θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις 21-22 Οκτωβρίου σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 
Charles Michel, για την πρόοδο της στρατηγικής εμβολιασμού, την αύξηση των 
τιμών της ενέργειας και την κατάσταση του κράτους δικαίου. Την επόμενη ημέρα, 
οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula Von der 
Leyen, τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη (COP26) 
καθώς και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύ-
σεων. Συζήτηση: Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Νοεμβρίου αντιστοίχως.

Σλοβενία: πώς εξελίσσεται η κατάσταση με το κράτος
δικαίου, τα ΜΜΕ και τη δημοκρατία;
Το ΕΚ αξιολογεί την κατάσταση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των ΜΜΕ και της 
κατάστασης της δημοκρατίας στη Σλοβενία, καθώς και την καθυστέρηση στο διορισμό 
εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.  Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Αναγκαία η επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης από όλα τα κράτη-μέλη
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), 
οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η διεθνής Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών έχει εγκριθεί ήδη από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011 και υπε-
γράφη από την ΕΕ το 2017, ωστόσο έξι κράτη μέλη δεν την έχουν επικυρώσει 
(Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία). Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Orange the World», τα κτίρια του ΕΚ θα φωτιστούν με πορτοκαλί 
χρώμα. Συζήτηση: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου

Νόμιμη μετανάστευση, ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής
ασφάλισης και η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Στην ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας θα συζητηθούν ακόμη η ανάγκη νέων διόδων 
για τη νόμιμη μετανάστευση για ανεύρεση εργασίας στην ΕΕ, η θέσπιση της ευρωπαϊκής 
κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, η κατάσταση στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η αστυνομική βία 
κατά των Ρομά στην ΕΕ, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ στον αθλητισμό. 

Last minute briefing για δημοσιογράφους: η ολομέλεια ξεκινά 
Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τις τελευταίες 
αλλαγές πριν από τη σύνοδο της ολομέλειας, από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ, 
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στις 17:30 (ώρα Ελλάδας)

Πράσινο φως για τη νέα Κοινή
Γεωργική Πολιτική 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επικυρώσουν τη 
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ 
με στόχο μια πολιτική πιο πράσινη, πιο δίκαιη και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος 
της επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 

Norbert Lins, και οι εισηγητές Peter Jahr, Ulrike Müller και Eric Andrieu θα παραχωρήσουν 
συνέντευξη Τύπου στις 14:00. Συζήτηση και ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Αύξηση κρουσμάτων στην ΕΕ: ο
Covid-19 είναι ακόμα εδώ
Δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 
σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ευρωβουλευτές συζητούν με 
την Επιτροπή για τη δράση της ΕΕ ενάντια στην 
πανδημία και την ανάγκη για πιο αποτελεσματικό 
συντονισμό των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας:
Φάρμακα για όλους  
Οι ευρωβουλευτές θα προτείνουν μέτρα για την ενίσχυση 
της φαρμακευτικής πολιτικής της ΕΕ, όπως η αντιμετώπιση 
των ελλείψεων φαρμάκων, η διασφάλιση της πρόσβα-
σης των ασθενών σε προσιτές και αποτελεσματικές 
φαρμακευτικές θεραπείες, και η αύξηση της διαφάνειας 
στην τιμολόγηση. Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, Ψηφο-
φορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιβλίου (Le Prix 
du Livre Européen) για το 2021 απονέμε-
ται στον συγγραφέα Χρήστο Χωμενί-
δη για το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα 
«Νίκη». Ο Χρήστος Χωμενίδης είναι ο 
πρώτος Έλληνας συγγραφέας που 
λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο 
το οποίο καθιερώθηκε το 2007 με στόχο 
την προώθηση των ευρωπαϊκών 
αξιών και την καλύτερη κατανόηση 
του πολιτισμού της ΕΕ από τους 
ευρωπαίους πολίτες. Για να είναι 
κάποιος επιλέξιμος. το εν λόγω βιβλίο  
πρέπει να έχει εκδοθεί σε ένα από τα 
27 κράτη μέλη και να είναι γραμμένο σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η 
τελετή απονομής θα γίνει στις 8 Δεκεμ-
βρίου στο ΕΚ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζα-
τε ότι η δραστηριότητα της ΕΕ στον 
τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει 
την πολιτιστική πολιτική των κρατών 
μελών σε διάφορους τομείς, όπως η 
προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς; Μάθετε περισσότερα 
εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
στηρίξει την ανάκαμψη του πολιτισμού 
από την πανδημία ενέκρινε τον μεγαλύ-
τερο μέχρι τώρα προϋπολογισμό – 
ύψους 2,5 δις ευρώ για την περίοδο 
2021-2027 με στόχο την αύξηση της 
διακρατικής και διακλαδικής συνερ-
γασίας στον πολιτισμικό και δημιουρ-
γικό τομέα και στην ενίσχυση της 
ταυτότητας και των αξιών της ΕΕ.

Λευκορωσία: Η Svetlana
Tikhanovskaya στο ΕΚ
Η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, 
Svetlana Tikhanovskaya, θα απευθυνθεί την Τετάρ-
τη 24 Νοεμβρίου στους ευρωβουλευτές, ενώ την 
Τρίτη 23 Νοεμβρίου οι ευρωβουλευτές θα συζητή-
σουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την 

τεταμένη κατάσταση και την ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στα σύνορα της ΕΕ με τη 
Λευκορωσία. Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

www.europarl.gr
https://www.youtube.com/watch?v=g6JMDxw1SEY
https://cutt.ly/ATTCXyL
https://cutt.ly/iTTC5RK
https://cutt.ly/3TTVqCz
https://cutt.ly/cTTC2Jm
https://cutt.ly/VTTC13u
https://cutt.ly/5TTCNYS
https://cutt.ly/8TTCVlh
https://cutt.ly/KTTC8fi
https://cutt.ly/xTTVe2o
https://cutt.ly/ATYaG1P
https://cutt.ly/ATYaG1P
https://cutt.ly/ATYaG1P
https://cutt.ly/UTTVyAr
https://cutt.ly/UTTVyAr
https://cutt.ly/FTTVaRp
https://cutt.ly/ETTVvlo
https://cutt.ly/WTTVmcs
https://cutt.ly/xTTVldw
https://cutt.ly/xTTVldw
https://cutt.ly/xTTVldw
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/conference-on-the-future-of-europe-european-citizens-discussing-democracy-security-and-eu-values-_I213691-V_v
https://cutt.ly/VTTVFep
https://cutt.ly/3TTVTUj
https://cutt.ly/3TTVTUj
https://cutt.ly/XTTVURe
https://cutt.ly/XTTVURe
https://cutt.ly/xTTVA4y
https://cutt.ly/5TTV4nG
https://cutt.ly/mTYa4f6
https://cutt.ly/mTYa4f6
https://cutt.ly/mTYa4f6
https://cutt.ly/ETTBt6k
https://cutt.ly/STTBuX6
https://cutt.ly/STTBuX6
https://cutt.ly/KTTBaJC
https://cutt.ly/KTTBaJC
https://cutt.ly/PTTBfZf
https://cutt.ly/PTYssrt
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/new-eu-farm-policy---cap-reform_I213294-V_v
https://cutt.ly/ZTTBT6P
https://cutt.ly/2TTBWei
https://cutt.ly/7TTBRlp
https://cutt.ly/cTTBmyp
https://cutt.ly/yTTBvF0
https://cutt.ly/zTTBxSa
https://cutt.ly/STTBOXA
https://cutt.ly/VTTBCXr
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/infoclip-health-crisis_I209635-V_v
https://cutt.ly/JTTBNJD
https://cutt.ly/FTTNzUr
https://cutt.ly/FTTNzUr
https://cutt.ly/YTTNvgd
https://cutt.ly/YTTNvgd
https://cutt.ly/NTTNmqp
https://cutt.ly/NTTNmqp
https://cutt.ly/lTTNTD7
https://cutt.ly/mTTNUYR
https://cutt.ly/mTTNUYR
https://cutt.ly/dTTNW5p
https://cutt.ly/lTTNFxH
https://cutt.ly/lTTNFxH
https://cutt.ly/hTTNHe6
https://cutt.ly/hTTNHe6
https://cutt.ly/3TTNLxA
https://cutt.ly/9TTNScW
https://cutt.ly/9TTNScW
https://cutt.ly/ZTTNO1S
https://cutt.ly/WTYiWYy
https://cutt.ly/ATTMtcv
https://cutt.ly/hTTMgK9
https://cutt.ly/mTTMjvL
https://cutt.ly/mTTMjvL
https://cutt.ly/XTYsGSd
https://cutt.ly/XTYsGSd
https://cutt.ly/8TTMpdx
https://cutt.ly/ITTMizk
https://cutt.ly/OTTMaPg
https://cutt.ly/KTTMzMX
https://cutt.ly/hTTMlEq
https://cutt.ly/hTTMlEq
https://cutt.ly/iTYeAax
https://cutt.ly/ATTMng4
https://cutt.ly/8TTMQRg
https://cutt.ly/GTTMEnJ
https://cutt.ly/3TTMTlZ
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



