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Τι έκανε το ΕΚ το 2021…

Για την προάσπιση της υγείας των Ευρωπαίων και την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας; 

Υποστήριξε και προώθησε τον μαζικό εμβολιασμό και τις ασφαλείς μετα-
κινήσεις μέσα στην ΕΕ…
«Kανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου να είναι όλοι ασφαλείς» υπογράμμισαν το 2021 
οι ευρωβουλευτές, ασκώντας πίεση για την ενίσχυση του προγράμματος COVAX που 
αφορά τον παγκόσμιο μαζικό εμβολιασμό, ενώ παράλληλα ζήτησαν προσωρινή άρση 
των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας με σκοπό την διάθεση μεγαλύτερου αριθμού προσι-
τών εμβολίων ανά την υφήλιο. Τον Ιούνιο, ενέκριναν το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστο-
ποιητικό COVID και εξασφάλισαν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν να επιβά-
λουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε κατόχους του πιστοποιητικού 
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

…και πίεσε για κοινή αντιμετώπιση των κρίσεων στην υγεία, αντλώντας 
από τα διδάγματα της πανδημίας
Ζητώντας τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, το ΕΚ φιλοδοξεί να θωρα-
κιστεί η συνεργασία των μελών της Ένωσης απέναντι σε μελλοντικές απειλές, 
αλλά και ήδη υπάρχουσες μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο διαβήτης και ο καρκί-
νος. Τον Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το νέο πρόγραμμα EU4Health, προκει-
μένου τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας να μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε 
κρίσεις, ενώ τον Νοέμβριο παρουσίασαν προτάσεις για τη θέσπιση μιας νέας ευρω-
παϊκής φαρμακευτικής πολιτικής έτσι ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε 
ασφαλή και οικονομικά φάρμακα. 

Highlights 2021 από το
Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Οι εθελοντές ρωτούν, οι ευρωβουλευτές απαντούν!
Το Γραφείο μας το 2021 κάλεσε Έλληνες εθελοντές από το πανευρωπαϊκό δίκτυο 
του mazi.eu σε μια σειρά από podcasts με τίτλο «Οι εθελοντές ρωτούν τους ευρω-
βουλευτές», στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην 
ΕΕ. Οι συζητήσεις κινήθηκαν σε διάφορες θεματικές, όπως η πράσινη συμφωνία, ο 
ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, η πανδημία και η 
δημόσια υγεία. Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα υποστήριξε τις δράσεις της κοινότη-
τας εθελοντών του mazi.eu, δημιουργώντας μεταξύ άλλων βίντεο για την κινητοποίη-
ση των νέων και την εγγραφή τους στην πλατφόρμα. Το mazi.eu ενθαρρύνει 
όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες και να διεκδική-
σουν ένα καλύτερο μέλλον. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ, να ενημερωθείτε για όλες 
τις δράσεις του δικτύου και να γίνετε ενεργοί εθελοντές. Δείτε σε αυτό το βίντεο Έλλη-
νες εθελοντές να εξηγούν τι σημαίνει συμμετοχή τους στο δίκτυο και πώς συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση της Ευρώπης που θέλουν.

Το 2021 γιορτάσαμε την επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας 
στην τότε ΕΟΚ και σημερινή ΕΕ. Μια σειρά από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με εναρκτήριες δράσεις την 
ειδική συνεδρίαση της επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των 
Ελλήνων με τη συμμετοχή Ελλήνων ευρωβουλευτών, η οποία φωτίστηκε με το 
επετειακό λογότυπο, και την πανηγυρική εκδήλωση στο Ζάππειο με κεντρικό 
ομιλητή τον Πρόεδρο του ΕΚ, David Sassoli. Ο κ. Sassoli τόνισε ότι η είσοδος 
της Ελλάδας άλλαξε τον χαρακτήρα της Ευρώπης, καθώς ήταν η πρώτη 
νεαρή μεταδιδακτορική δημοκρατία που εντάχθηκε στην Ένωση. Στο 
πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, ο Πρόεδρος του ΕΚ πραγματοποίησε συναντήσεις 
με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους πολιτικούς αρχηγούς Αλέξη Τσίπρα και την εκλιπούσα 
Φώφη Γεννηματά, ενώ επισκέφθηκε την Κιβωτό του Κόσμου και ξεναγήθηκε στην 
Ακρόπολη.

Το Γραφείο μας τίμησε τη σημαντική αυτή επέτειο αναδεικνύοντας γνωστές και 
άγνωστες πτυχές από την ιστορική διαδρομή, με δράσεις όπως η σειρά εννέα 
επεισοδίων με τίτλο «Ελλάδα-ΕΕ: 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» με μαρτυρίες Ελλή-
νων ευρωβουλευτών, η σειρά «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», όπου 
πρώην ευρωβουλευτές μιλούν για τον τρόπο που λειτούργησε η Ελλάδα στα 
πρώτα χρόνια της ευρωπαϊκής πορείας της και εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολι-
τών για τις δράσεις της ΕΕ από τα κατά τόπους Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρη-
σης. Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέταξε ένα σύντομο 
χρονικό για την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ενώ στις αρχές του 2022 το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει 
έντυπη έκδοση με 33 δημοσιογραφικές μαρτυρίες για το πώς άλλαξε ο 
δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων χάρη στην ένταξη της Ελλάδας στην 
ΕΕ. 

Οι γυναίκες στο επίκεντρο, όχι μόνο για μία μέρα
Το ΕΚ, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, αφιέρωσε ολόκληρο τον 
μήνα στις Γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου μίλησε ως κεντρική προσκεκλημένη σε διακοινοβουλευτική συνεδρίαση για 
τις γυναίκες που πρωτοστατούν στην μάχη ενάντια στον COVID-19, ενώ η Αντιπρόε-
δρος των ΗΠΑ Kamala Harris και η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda 
Ardern, χαιρέτησαν την έναρξη της ολομέλειας τονίζοντας τις αυξημένες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αφιέρωσε αντίστοιχα 
τον μήνα Μάρτιο στις γυναίκες διοργανώνοντας εκδηλώσεις και δράσεις για την 
ισότητα των φύλων σε διάφορους τομείς, με σκοπό να αναδείξει το κατά πόσο οι 
πολιτικές της ΕΕ προωθούν την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Μία 
από αυτές ήταν και η διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Γυναίκες σε θέση ευθύνης – 40 
χρόνια Ελλάδα - ΕΕ», όπου οι 5  Ελληνίδες που εκπροσωπούν τη χώρα μας στο ΕΚ 
μίλησαν για τους λόγους που οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
θέσεις ευθύνης και για τις συγκεκριμένες κινήσεις του Κοινοβουλίου ώστε να αλλάξει 
αυτό στο άμεσο μέλλον. Μάθετε περισσότερα για όλες τις δράσεις εδώ.

#40ΕλλάδαΕΕ: Μια χρονιά γεμάτη 
δράσεις για τα 40 χρόνια της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την ανάκαμψη της οικονομίας;

Ενέκρινε ένα γιγάντιο πακέτο μέτρων στήριξης για να βοηθήσει τα κρά-
τη-μέλη να ανακάμψουν από τις συνέπειες της πανδημίας...
Τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν κανόνες για τον Μηχανισμό Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας, που θα προσφέρει μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήρι-
ξη σε επενδύσεις για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσε-
ων της πανδημίας και την προετοιμασία των οικονομιών της ΕΕ για τις προκλή-
σεις που θέτουν η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η ενίσχυση, ύψους 750 δισ. 
ευρώ, θα δοθεί σε μορφή επιχορηγήσεων και δανείων. Αφορά έργα πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, οικοδόμησης ανθεκτικότητας και ετοιμότητας για την αντιμετώπι-
ση κρίσεων και πολιτικές για την επόμενη γενιά.

….και υπερψήφισε εμβληματικά προγράμματα που θα θωρακίσουν την 
ΕΕ απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις και θα επεκτείνουν την εκπαίδευση
Το «Horizon Europe», το πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία που υπερ-
ψήφισε το ΕΚ τον Απρίλιο, έχει στόχο να προετοιμάσει την ΕΕ για μελλοντικές προ-
κλήσεις. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει άμεση και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για 
δράσεις έρευνας και καινοτομίας που στόχο έχουν την αντιμετώπιση παγκόσμι-
ων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η πανδημία COVID-19 και περι-
λαμβάνει τα υψηλότερα κονδύλια που έχει διαθέσει ποτέ η ΕΕ για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και την έρευνα στον ψηφιακό τομέα. Τον Μάιο, οι ευρωβουλευτές ενέ-
κριναν το ανανεωμένο Erasmus+ με διπλάσιο προϋπολογισμό από το προηγούμενο 
πρόγραμμα, αφού κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ κατά τα 
τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το Erasmus+ επεκτείνε-
ται πλέον και στην εκπαίδευση ενηλίκων ενώ το νέο πρόγραμμα θα είναι πιο ανοι-
χτό, πιο οικολογικό και πιο φιλικό προς τους συμμετέχοντες.

Για την κλιματική αλλαγή;

Συνέχισε να ασκεί πίεση για πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα...
Το ΕΚ διεκδίκησε η Πράσινη Συμφωνία να βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου 
ανάκαμψης της ΕΕ από τις συνέπειες της COVID-19 και συνέχισε να ασκεί πίεση 
για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας και της άγριας ζωής και μείωση των εκπομπών μεθανίου και άνθρακα με την 
ταυτόχρονη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

…συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ
 Τον Απρίλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «LIFE», το πιο φιλό-
δοξο έως τώρα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Τον Ιούνιο, υιοθέτησε τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα, μετατρέποντας την πολιτική 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ 
έως το 2050 σε δεσμευτική υποχρέωση. Τον Ιούλιο, τέθηκε σε ισχύ σε όλα τα κράτη 
μέλη ο νόμος που είχε εγκρίνει το ΕΚ για την απαγόρευση πλαστικών μίας χρήσης. 
Τον Νοέμβριο, στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκώβη 
(COP26), οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την επίσπευση της δράσης για το κλίμα προτεί-
νοντας να αντικαταστήσει η ΕΕ το τρέχον 10ετές σχέδιο με ένα πενταετές χρο-
νοδιάγραμμα για όλες τις χώρες,και δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι η δέσμη 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα «Fit for 55 in 2030» θα συνάδει πλήρως με τη Συμφωνία 
του Παρισιού. 

Για την ισότητα των φύλων;

Επέμεινε για τη νομοθετική κατοχύρωση δικαιωμάτων και προστασίας 
θυμάτων...
Το ΕΚ προώθησε νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των θυμάτων έμφυ-
λης βίας, την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος, την εξάλειψη της έμφυλης βίας 
στο διαδίκτυο και την κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση. 

…και έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες
Το Κοινοβούλιο ασκεί πίεση για την υπογραφή από όλα τα κράτη-μέλη της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τον 
Μάρτιο, κήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση «LGBTQI+ FreedomZone», ενώ ζήτησε την 
αναγνώριση γάμων και συμφώνων συμβίωσης για όλα τα ομόφυλα ζευγάρια σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για πιο δίκαιη, πράσινη και ασφαλή αγροτική παραγωγή; 

Ψήφισε μέτρα για να στηρίξει τους αγρότες, προστατεύοντας παράλληλα 
το περιβάλλον...
Εγκρίνοντας την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) τον Νοέμβριο, το 
ΕΚ ζητά νομοθεσία που να προστατεύει το εισόδημα των αγροτών και των νέων 
μικροκαλλιεργητών σε περιόδους κρίσης, όπως η πανδημία του COVID-19, αλλά και 
μια πιο πράσινη, δίκαιη και διαφανή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, λαμβάνοντας 
υπόψιν ότι το ένα δέκατο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ προέρχε-
ται από τη γεωργία. Το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα διοχετεύεται σε μικρές και 
μεσαίες φάρμες.

….και για να διασφαλίσει την ποιότητα και βιώσιμη παραγωγή των τροφίμων
Τον Οκτώβριο, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο 
Πιάτο», τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη να ενισχυθεί η βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο 
της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Επιπλέον, ζήτησαν υποχρεωτική σήμανση σε 
όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα και αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης κρέατος και 
τροφίμων υψηλής επεξεργασίας. Παράλληλα άσκησαν πίεση για τη διασφάλιση της 
δίκαιης και ασφαλούς μεταφοράς των ζώων, θέμα για το οποίο, το Κοινοβούλιο έχει 
συστήσει ειδική επιτροπή που κατέληξε σε έκθεση τελικών συμπερασμάτων, η οποία 
θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στην ολομέλεια τον Ιανουάριο.

Για την αλληλεγγύη, το άσυλο, την ένταξη;

Προώθησε πολιτικές για τη διευκόλυνση των ελέγχων στα σύνορα, την
ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων ασύλου και την ένταξη μεταναστών και 
προσφύγων...
Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων εγκρίθηκαν τον Ιούλιο ώστε να συμβάλουν στη διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών, να διευκολύνουν την ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών και να βελτιώσουν τη διαχείριση των συνόρων. Το Κοινοβούλιο εξασφάλι-
σε επίσης ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη μέλη 
να μοιραστούν πιο δίκαια την ευθύνη υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

…και υιοθέτησε μέτρα που θα διευκολύνουν την εργασία στην ΕΕ 
Με την έγκριση της Μπλε κάρτας διευκολύνεται η μετακίνηση εργαζομένων 
υψηλής εξειδίκευσης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη δημι-
ουργία δεξαμενής ταλέντων για άτομα που προέρχονται από κράτη που δεν ανήκουν 
στην Ένωση, το ΕΚ φιλοδοξεί να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημά της και 
να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό. 

Για το διαδίκτυο, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες;

Επεξεργάζεται νομοθεσία που θα ορίσει κανόνες στις ψηφιακές υπηρεσίες...
Οι ευρωβουλευτές, μετά από διαβουλεύσεις αλλά και ακρόαση της whistleblower
του Facebook Frances Haugen που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, για τον νέο 
Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DigitalServicesAct-DSA), έχουν βασικό στόχο τη 
διασφάλιση ενός καλύτερου και ασφαλέστερου διαδικτύου για τους χρήστες κι 
ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τον 
Μάιο, το ΕΚ υιοθέτησε έκθεση για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, η οποία καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και, κυρίως, να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, να βελτιώσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να 
στηρίξει την ψηφιακή καινοτομία. Τον Δεκέμβριο οι ευρωβουλευτές δίνουν το πρά-
σινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη Νομοθετική Πράξη για τις Ψηφι-
ακές Αγορές (DigitalMarketsAct - DMA) με τα κράτη μέλη, με στόχο να θεσπιστούν 
κανόνες για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και τα όρια δράσης τους στην ΕΕ. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων κολοσσών σχετικά 
με τα δεδομένα των πολιτών αλλά και την κυβερνοασφάλεια.

…και εφασφαλίζει ότι θα εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε με άνεση το 
κινητό μας παντού στην ΕΕ 
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν την παράταση των κανόνων περιαγωγής για άλλα 
10 χρόνια σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να μιλάμε χωρίς επιπλέον χρεώσεις από το 
κινητό μας σε όποιο μέρος της Ένωσης και αν βρεθούμε, αλλά και την δημιουργία 
ενός κοινού φορτιστή που θα αντικαταστήσει σταδιακά τα διαφορετικά καλώδια 
για τις ηλεκτρονικές μας συσκευές, μειώνοντας τα  ηλεκτρονικά απόβλητα και 
διευκολύνοντας τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 

Για τη φορολογική διαφάνεια, το κράτος δικαίου και την 
ελευθερία του Τύπου;

Διεκδίκησε περισσότερη διαφάνεια...
Τον Οκτώβριο, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να ξεκινήσουν ενδελεχείς έρευνες όσον 
αφορά τις αποκαλύψεις των Pandora Papers για τυχόν παρατυπίες στην επικράτεια 
της ΕΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν τα νομικά κενά που διευκολύνουν την εκτε-
ταμένη φοροδιαφυγή.

…και πίεσε για μέτρα για την προάσπιση του κράτους δικαίου και 
της ελευθεροτυπίας
Οι ευρωβουλευτές επανειλημμένα εξέφρασαν ανησυχίες για την κατάσταση του 
κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ συνέδεσαν την έγκριση της 
χρηματοδότησης για την ανάκαμψη σε Ουγγαρία και Πολωνία με τα απαραίτητα 
βήματα που πρέπει να κάνουν οι δύο χώρες για να πατάξουν τη διαφθορά, τις παρα-
βιάσεις του κράτους δικαίου και την ελλιπή προστασία μειονοτήτων. Μέλη της 
Επιτροπής Ελευθεριών του ΕΚ πραγματοποίησαν επισκέψεις και συναντήσεις σε 
Ουγγαρία και Σλοβενία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το κράτος 
δικαίου ενώ τον Ιούλιο, το ΕΚ καταδίκασε απερίφραστα τον αντι-ΛΟΑΤΚΙ νόμο της 
Ουγγαρίας και ζήτησε ταχεία αντίδραση της ΕΕ και επιβολή κυρώσεων εάν χρειαστεί. 
Τον Νοέμβριο, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον περι-
ορισμό των στρατηγικών μηνύσεων κατά της δημόσιας συμμετοχής (Strategic 
Lawsuits Against Public Participation - SLAPPs), κακόβουλων νομικών πρακτικών που 
αποσκοπούν στον εκφοβισμό και τη φίμωση του αντιλόγου και στοχοποιούν δημοσι-
ογράφους και ΜΚΟ. 

Για την επιβράβευση όσων προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες;

Βράβευσε ακτιβιστές, οργανισμούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς
Το 2021 ήταν ακόμη μια χρονιά με πολλά βραβεία, και μία ελληνική πρωτιά! Το ΕΚ 
διαχρονικά απονέμει βραβεία σε ανθρώπους, ομάδες πολιτών και οργανισμούς που 
προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες, φέρνοντας στο προσκήνιο όσους εργάζονται για 
να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο και ενθαρρύνοντας κι άλλους να ακολουθήσουν 
το παράδειγμά τους. Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για την Ελλάδα απονεμήθηκε 
στην «ΕΛΕΠΑΠ», το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX στην ταινία 
Collective, το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία στην πλατφόρμα καταπολέμη-
σης των ψευδών ειδήσεων «Fakescape» και στο Ευρωπαϊκό Αρχείο Προφορι-
κού Λόγου για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το Βραβείο Sakharov 
2021 για την Ελευθερία της Σκέψης έλαβε ο πολιτικός κρατούμενος και ακτιβιστής 
κατά της διαφθοράς Alexei Nalvany για τη δράση του ενάντια στη ρωσική κυβέρνη-
ση, ενώ το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia έλαβε το Forbidden 
Stories, για το Pegasus Project. Τέλος, για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Βιβλίου απονεμήθηκε σε Έλληνα συγγραφέα, τον Χρήστο Χωμενίδη, για το μυθιστό-
ρημα «Νίκη».

Για το Μέλλον της Ευρώπης;

Άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών 
για το αύριο...
Μια πρωτόγνωρη, ανοιχτή διαδικασία εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο με τη συμμετοχή 
του ΕΚ. Πολίτες από κάθε γωνιά της Ένωσης συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρ-
φωση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επόμενη μέρα, μέσα από τη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι συνεισφορές των πολιτών συλλέγονται και τρο-
φοδοτούν τις διαβουλεύσεις με ευρωβουλευτές, εθνικούς βουλευτές, εκπροσώ-
πους της ΕΕ και εθνικών κυβερνήσεων, ενώ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν δεσμευ-
τεί ότι θα μετασχηματίσουν τις προτεραιότητες που θα διαμορφωθούν σε πολιτικές, 
αναλόγως με τις αρμοδιότητές τους. 

…πρωτοστατώντας σε  καινοτόμες πρωτοβουλίες
Η Διάσκεψη εξελίσσεται σε έναν πρωτοποριακό μηχανισμό ανατροφοδότησης 
με μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι πολίτες μοιράζονται ιδέες και 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συμβολές τους οι οποίες συλλέγονται, αναλύονται, 
ελέγχονται και δημοσιεύονται. Με αποκεντρωμένες, διαδικτυακές, προσωπικές και 
υβριδικές εκδηλώσεις, σε ολόκληρη την Ένωση. Με τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών, 
που αποτελούνται από τυχαία επιλεγμένους πολίτες όλων των κρατών μελών με 
αντιπροσωπευτικότητα ως προς το φύλο, την προέλευση κ.ά., εκ των οποίων το 1/3 
είναι νέοι κάτω των 25. Οι ομάδες συζητούν τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην 
πλατφόρμα σε θεματικές όπως η οικονομία, η δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή 
και ο ρόλος της ΕΕ. Οι ολομέλειες της Διάσκεψης, διασφαλίζουν ότι οι συστάσεις 
των εθνικών ομάδων και των ομάδων των ευρωπαίων πολιτών, χωρισμένες θεματι-
κά, συζητούνται χωρίς να είναι προκαθορισμένο το αποτέλεσμα και χωρίς να περιορί-
ζεται το πεδίο τους σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής. Έχουν πραγματοποιηθεί 
ήδη συναντήσεις των Ομάδων Πολιτών διαδικτυακά, στο Στρασβούργο και τη Φλω-
ρεντία και αναμένονται κι άλλες το 2022 σε διαφορετικές πόλεις ανά την Ευρώπη. Η 
επόμενη Ολομέλεια της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις 
21-22 Ιανουαρίου. Μάθετε τι είναι και πώς λειτουργεί μέσα από ένα γράφημα και
λάβετε και εσείς μέρος με τις ιδέες και τις δράσεις σας!

Animasyros: Τι έχει κάνει η Ευρώπη για μένα;
- Animation challenge is on!
To Γραφείο μας στήριξε το Διεθνές Φεστιβάλ Animationτης Σύρου, Animasyros και 
συμμετείχε ενεργά με μια συζήτηση για το πώς αναδιαμορφώθηκε η ζωή στην 
Ελλάδα στα 40 χρόνια στην ΕΕ και για το μέλλον της Ευρώπης. Παράλληλα, προ-
κήρυξε διαγωνισμό (με προθεσμία υποβολών στις 15/1/2022) όπου η ελληνική 
κοινότητα animation καλείται να δημιουργήσει μια σύντομη ταινία για το 
παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Παρακολουθήστε και εσείς τη συζήτηση μέσω 
της οποίας ξεκίνησε η δράση εδώ.

Οι μαθητές γνωρίζουν την Ευρώπη- «Σχολεία - Πρέσβεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Πώς διαμορφώνονται οι αυριανοί ενημερωμένοι Ευρωπαίοι πολίτες;
Το 2021, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στήριξε για μία 
ακόμα χρονιά το πρόγραμμα Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPAS), ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία, 
τον ρόλο του ΕΚ και τις ευρωπαϊκές αξίες. Μέσω του προγράμματος, μαθητές και 
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά σε επιμορφωτικές διαδικασίες και μαθαίνουν τι 
κάνει η ΕΕ για τους ίδιους και τη χώρα τους, ενώ  καλούνται να συμμετέχουν σε δρα-
στηριότητες, όπως η δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης για την ΕΕ, η διορ-
γάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης ή η δημιουργία περιεχομένου 
για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχονται σε επαφή με βουλευτές του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, με άλλους Σχολικούς Πρέσβεις και εταίρους και συνεργάζονται 
με μέλη της κοινότητάς τους.

Επισκέψεις Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα
Τον Σεπτέμβριο, επισκέφθηκε την Ελλάδα αντιπροσωπεία της ειδικής επιτροπής για τις 
Εξωτερικές Παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Παραπληροφόρησης, σε όλες τις 
Δημοκρατικές Διαδικασίες στην ΕΕ, μιας και η χώρα μας φιλοξενεί την έδρα του αντί-
στοιχου ευρωπαϊκού οργανισμού, ENISA. Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα φιλοξένησε 
και συντόνισε συναντήσεις των μελών της Επιτροπής με εκπροσώπους των Υπουργεί-
ων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών. Τον Νοέμβριο, αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιο-
σύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επισκέφθηκε την Ελλάδα και συνάντησε μέλη της 
κυβέρνησης και  εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης και ΜΚΟ ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήμα-
τος και του ασύλου στην Ελλάδα. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν Κέντρα Υποδοχής 
και Δομές Φιλοξενίας σε Αθήνα και Σάμο για να διαπιστώσουν πώς εφαρμόζονται οι 
διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία, υποδοχή και ενσωμάτωση 
μεταναστών και προσφύγων. Σε κοινή Συνέντευξη Τύπου με τον Υπουργό Μετανά-
στευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη, ο πρόεδρος της επιτροπής Juan Fernando Lopez 
Aguilar, ανέφερε «Δεν είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να τα πάει καλύτε-
ρα, είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα τα πάει καλύτερα».

Ενημέρωση για την κοινοβουλευτική δράση των Ελλήνων 
Ευρωβουλευτών 
Το 2021, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία και 
με ποικίλους φορείς ανά την Ελλάδα, συνέχισε να ενημερώνει τους δημοσιογράφους 
και το κοινό για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ελλήνων ευρωβου-
λευτών με εκδηλώσεις, webinars και δημοσιεύσεις σε ψηφιακά και έντυπα μέσα πανελ-
λαδικής και περιφερειακής εμβέλειας. Μείνετε ενημερωμένοι για τη δράση των Ελλή-
νων ευρωβουλευτών εδώ. Σε ποιες επιτροπές ανήκουν; Σε ποιους σημαντικούς φακέ-
λους είναι εισηγητές; Ποιες τροπολογίες τους υιοθετήθηκαν στην ολομέλεια; Όσο για 
την παρουσία τους στα social media,στο news hub του ΕΚ, βρίσκετε συγκεντρωμένες 
όλες τις τοποθετήσεις τους στο twitter, αλλά και ειδήσεις από πολιτικές ομάδες, τον 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τις υπηρεσίες ειδήσεων του ΕΚ.

Επιστροφή στο Στρασβούργο 
Μετά από ένα διάλλειμα που υπαγόρευσε η πανδημία, όπου εγκαινιάστηκαν νέες 
διαδικασίες όπως οι υβριδικές Σύνοδοι ολομέλειας και οι διαδικτυακές συνεντεύ-
ξεις Τύπου, τον Σεπτέμβριο οι ευρωβουλευτές επέστρεψαν στο Στρασβούργο για την 
πρώτη ολομέλεια με φυσική παρουσία από τον Φεβρουάριο του 2020. Εδώ στην 
Ελλάδα, όλο αυτό το διάστημα, στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου είχαν γίνει ειδικές 
προσαρμογές για να φιλοξενούνται οι Έλληνες ευρωβουλευτές και να παρεμβαίνουν 
στις εργασίες των ολομελειών του ΕΚ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το κοινοβου-
λευτικό έργο. Οι πρώτες δημοσιογραφικές αποστολές στο Στρασβούργο παραμένουν 
ολιγομελείς, ενώ τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της εξάπλωσης του 
COVID-19. 

Ένα #Euseful newsletter και 40 χρόνια σε 40 λέξεις και 40 
γραμματόσημα! 
Το 2021, τη χρονιά που συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια, το Γραφείο μας συμμετείχε στην έκδοση του επετειακού γραμμα-
τοσήμου των ΕΛΤΑ 1981-2021 και επιμελήθηκε τη δημιουργία 40 ψηφιακών γραμμα-
τοσήμων-σταθμών στην πορεία της Ελλάδας της ΕΕ, τα οποία βρίσκετε κάθε εβδομά-
δα στο #Euseful newsletter μας. Σε 40 ακριβώς λέξεις, τα ψηφιακά γραμματόσημά μας 
υπενθυμίζουν κομβικές -αλλά και λιγότερο γνωστές- στιγμές από τις τέσσερεις 
αυτές ευρωπαϊκές δεκαετίες της χώρας. Διαβάστε στα επόμενα #Euseful όλες τις 
λεπτομέρειες για την έκθεση με τα 40 γραμματόσημα στις αρχές του 2022 στον 
Εθνικό Κήπο της Αθήνας και στο μεταξύ, δείτε ολόκληρη τη συλλογή εδώ.

Τι έρχεται το 2022; 

Στην πρώτη ολομέλεια του νέου έτους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέξει το νέο 
προεδρείο του, αφού η θητεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων ολοκληρώνεται 
σε λίγες μέρες. Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος του σώματος; Και οι Αντιπρόεδροι; Αφού 
μάθετε τα πάντα για τις διαδικασίες ψηφοφορίας, ανακαλύψτε τι κάνει το Προεδρείο 
του ΕΚ εδώ. Το 2022 θα είναι μια χρονιά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: με 
μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης την ερχόμενη άνοιξη, ενώ το 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας, για να σηματοδοτήσει το όραμα, την έμπνευση και τη συμμετοχή των νέων 
που χρειάζεται η Ευρώπη για να οικοδομήσει ένα μέλλον πιο πράσινο, πιο συμπερι-
ληπτικό και πιο ψηφιακό. 
Τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, 
συμφώνησαν τον Δεκέμβριο στις βασικές νομοθετικές προτεραιότητες για το 2022. Τι 
περιλαμβάνουν; Μια βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς για το κλίμα, 
την ψηφιακή μετάβαση, την περεταίρω υποστήριξη για οικονομική αποκατάσταση 
των συνεπειών της πανδημίας, με τη διασφάλιση ότι οι πιο ευάλωτοι δεν θα μείνουν 
πίσω, την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο, την προώθηση του Ευρωπα-
ϊκού τρόπου ζωής και την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο 
απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli υπογράμμισε τις προτεραιότητες για την 
επόμενη μέρα, τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που καινοτομεί, προστατεύ-
ει, φωτίζει με το δημοκρατικό της παράδειγμα. Σε αυτούς τους πυλώνες, μπορούμε 
να οικοδομήσουμε το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο. Ένα σχέδιο ελπίδας». 

EP

Από όλους μας στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ευχές για ένα καλύτερο 2022 με υγεία! 

Ραντεβού ξανά το 2022 για το πρώτο
#EUseful της νέας χρονιάς!

Highlights 2021 από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το 2021, το ανανεωμένο newsletter του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, 
#Euseful, σας ενημέρωνε κάθε εβδομάδα για τις σημαντικότερες ειδήσεις από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα. Καθώς μια 
ακόμα γεμάτη χρονιά φτάνει στο τέλος της, συγκεντρώσαμε μερικές από τις 
σημαντικότερες στιγμές του 2021. Επειδή ήταν αδύνατο να τις συμπεριλάβου-
με όλες, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ για να δείτε όλα τα φετινά newsletter. 
Καλή ανάγνωση και καλή νέα χρονιά!
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