
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron θα 
παρουσιάσει στην ολομέλεια την στρατηγική και τους 
στόχους της εξάμηνης γαλλικής Προεδρίας του Συμβου-
λίου της ΕΕ με σύνθημα «Ανάκτηση, Ισχύς και Αίσθη-
μα του Ανήκειν». Θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος 

διάλογος με τους ευρωβουλευτές. Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, 12:30 (ώρα Ελλάδος) 

14 Ιανουαρίου 2022

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας

Social
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 
Η πέμπτη ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ολοκληρώνεται στις 31 Ιουνίου 2014, υιοθετώντας δύο 
ακόμα σημαντικές οδηγίες. H πρώτη αφορά τη μείωση του κόστους 
των υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και η 
δεύτερη τις υποδομές των εναλλακτικών καυσίμων.   
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

EPΨηφιακός μετασχηματισμός, 
υγεία και κλιματική 
ουδετερότητα στην ατζέντα 
του ΕΚ για το 2022
Με γεμάτη ατζέντα ξεκινά το 2022 για 
το ΕΚ, με τους ευρωβουλευτές να συμ-
μετέχουν στις εργασίες της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης στο πρώτο 
εξάμηνο του έτους και να στηρίζουν το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός αναμένεται να 
επιταχυνθεί με τον Νόμο για τις Ψηφια-
κές Υπηρεσίες και τον Νόμο για τις 
Ψηφιακές Αγορές, που στόχο έχουν την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολι-
τών στο διαδίκτυο και την καλύτερη 
ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών, 
αλλά και με την υιοθέτηση ενός κοινού 
φορτιστή για όλα τα κινητά και άλλες 
παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές. Με 
την πανδημία να συνεχίζεται,  η υγεία 
βρίσκεται στο επίκεντρο για την ενίσχυ-
ση της διαφάνειας και την αντιμετώ-
πιση των ελλείψεων σε φάρμακα. Οι 
ευρωβουλευτές επιθυμούν ακόμα να 
καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως 
το 2050 στοχεύοντας στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
στη θεσμοθέτηση κανόνων για τη 
βιώσιμη παραγωγή, εφαρμογή και 
ανακύκλωση των μπαταριών. Το 2022 
το ΕΚ θα ασχοληθεί επίσης με τη δια-
σφάλιση δίκαιων κατώτατων μισθών 
και τη γεφύρωση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
40 χρόνια σε 40 λέξεις και... ένα γραμματόσημο!
Η έκθεση είναι εδώ
Για να τιμήσει τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και σημερινή 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργα-
νώνει έκθεση με 40 ψηφιακά γραμματόσημα, που παρουσιάζουν γεγονότα-ορόσημα 
αυτής της διαδρομής. Κάθε εβδομάδα, μέσα από το newsletter μας #EUseful, οι ανα-
γνώστες μας το 2021 γνώρισαν καλύτερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, με τα 
40 αυτά ψηφιακά γραμματόσημα. Και με ακριβώς 40 λέξεις κάθε φορά θυμηθήκαν 
σημαντικές αλλά και λιγότερο γνωστές στιγμές από τις τέσσερεις ευρωπαϊκές δεκαετί-
ες της χώρας. Η έκθεσή μας θα σας περιμένει στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου της 
Αθήνας επί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας, από τις 21 Ιανουαρίου και 
για έναν μήνα. Μέχρι τότε, δείτε ολόκληρη τη συλλογή εδώ. 

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 5ο «Στο χωράφι με λάπτοπ»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το Γρα-
φείο του ΕΚ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα έντυπη έκδοση με 33 δημοσιο-
γραφικές μαρτυρίες για το πώς άλλαξε ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων 
ως αποτέλεσμα της ένταξης. Το 5ο κεφάλαιο της συλλεκτικής έκδοσης με τίτλο «Στο 
χωράφι με λάπτοπ» εξερευνά τις νέες προοπτικές που δημιούργησε η ΚΓΠ για την 
ελληνική ύπαιθρο. Δράττοντας την ευκαιρία της επετείου για αναστοχασμό και ανάδει-
ξη μικρών και μεγάλων επαγγελματικών ιστοριών επιτυχίας, ο Μιχαήλ Άγγελος Κων-
σταντόπουλος στο άρθρο του στο efsyn.gr «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου - 
Σταθμός για την ανάπτυξη του η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ», μας μεταφέρει μακριά από 
το αστικό κέντρο, στην ελληνική ύπαιθρο και συγκεκριμένα, στη Ζαγορά Πηλίου. Μέσα 
από την ιστορία του αρχαιότερου αγροτικού συνεταιρισμού της χώρας, του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, ο δημοσιογράφος παρουσιάζει το «success story» 
που άλλαξε το αφήγημα της κατασπατάλησης των κοινοτικών πόρων και έδωσε 
χώρο στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Τα «μικρά θαύματα» της ΚΓΠ δεν σταματούν, 
όμως, στο παρελθόν αλλά είναι αισθητά στο παρόν και καθορίζουν το μέλλον. Σε αυτή 
την κατεύθυνση κινείται και ο Βασίλης Σ. Κανέλλης στο κείμενό του στο in.gr «Τρεις 
ιστορίες επιτυχίας νέων αγροτών: Ποιοι είναι οι νέοι που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα 
της χώρας μας;», όπου, γινόμαστε μέρος της καθημερινότητας, όπως τη βιώνουν τρεις 
νέοι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πόλη για να δημιουργήσουν στην ελληνική 
ύπαιθρο.

Οι ευρωβουλευτές συζητούν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles 
Michel, για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ του Δεκεμβρίου. Κύρια 
θέματα ήταν η αντιμετώπιση της πανδημίας, η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, ζητή-
ματα ασφάλειας και άμυνας. Τετάρτη 19 Ιανουαρίου

Πανδημία, αυξήσεις στην ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα στο
επίκεντρο της συζήτησης για τη Σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 

EP

Τι προτείνουν οι πολίτες για 
την προστασία του 
περιβάλλοντος και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής;
Η τρίτη Ομάδα Πολιτών συναντήθηκε 
στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν 
(Βαρσοβία, Πολωνία) για τρίτη και 
τελευταία φορά και κατέληξε σε 51 
συστάσεις για την κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον και την υγεία. 200 πολίτες 
από όλα τα κράτη μέλη συζήτησαν 
σχετικά με τις προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσει η Ευρώπη και προτεί-
νουν τρόπους για καλύτερη ποιότητα 
ζωής, προστασία του περιβάλλοντος 
και της υγείας και τη δημιουργία μιας 
πιο βιώσιμης κοινωνίας. Οι συστάσεις 
των Ομάδων Πολιτών θα παρουσια-
στούν και θα συζητηθούν στη Διάσκε-
ψη της Ολομέλειας, στις 21 έως 22 
Ιανουαρίου στο Στρασβούργο, όπου 
θα διαμορφωθούν και οι τελικές προτά-
σεις. Προλαβαίνεις και εσύ να πάρεις 
μέρος και να διαμορφώσεις το μέλλον 
της Ευρώπης, συμμετέχοντας μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης. 

e-CODEX: ένα βήμα πιο
κοντά στην ψηφιοποίηση
της δικαιοσύνης
Με συμφωνία τριμερούς διαλόγου με 
το Συμβούλιο, το ΕΚ και το Διεθνές 
Ίδρυμα Βραβείου Καρλομάγνου του 
Άαχεν απονέμουν το βραβείο σε έργα 
νέων, 16-30 ετών. Το βραβείο 
απονέμεται σε 3 από τα 27 έργα που 
έχουν προταθεί από εθνικές επιτροπές 
σε κάθε χώρα της ΕΕ. ενέκρινε μεταρ-
ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση των 
ευρωπαϊκών συστημάτων δικαιοσύνης 
και τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
αυτά. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η 
άμεση διασυνοριακή ηλεκτρονική 
διαβίβαση δεδομένων για τη συνερ-
γασία των δικαστικών συστημάτων 
σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Το 
δικαστικό σύστημα εκσυγχρονίζεται, η 
επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσματική 
και τα δικαστήρια πιο προσιτά, 
ενισχύοντας έτσι  την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην ΕΕ. Ο φάκελος θα τεθεί σε 
ψηφοφορία σε μελλοντική ολομέλεια 
του ΕΚ και στη συνέχεια στο Συμβούλιο.

Βραβείο Καρλομάγνου για τη 
Νεολαία 2022: Πάρε μέρος!
Δήλωσε και εσύ συμμετοχή για το 
Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 
για το 2022 ώστε να λάβεις χρηματο-
δότηση για  πρότζεκτ με ευρωπαϊκή 
διάσταση. Το ΕΚ και το Διεθνές Ίδρυμα 
Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν απο-
νέμουν το βραβείο σε έργα νέων, 
16-30 ετών. Το βραβείο απονέμεται σε
τρία από τα 27 έργα που έχουν
προταθεί από εθνικές επιτροπές σε κάθε
χώρα της ΕΕ. Το πρώτο βραβείο
συνοδεύεται από έπαθλο 7.500 ευρώ,
το δεύτερο από 5.000 ευρώ και το
τρίτο από 2.500 ευρώ. Η τελετή
απονομής αναμένεται να
πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2022
στο Άαχεν της Γερμανίας. Μη χάνεις
χρόνο, συμπλήρωσε και εσύ την αίτησή
σου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2022!

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

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν την προσωρινή συμφωνία για την αύξηση 
των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ώστε η ΕΕ να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένη στη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων υγείας, και την αντιμετώπιση 
ελλείψεων φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων. Τετάρτη 19 Ιανουαρίου

Ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
ενόψει μελλοντικών κρίσεων υγείας

Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τις τελευταί-
ες αλλαγές και προσθήκες στην ημερήσια διάταξη πριν από την έναρξη της συνόδου 
της ολομέλειας, από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ. Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στις 17:30 (ώρα 
Ελλάδας)

Last minute briefing για δημοσιογράφους: η ολομέλεια ξεκινά

Τι θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές
με τον Emmanuel Macron;

Addio Presidente
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποχαιρετά τον πρόεδρό του David Sassoli, σε ειδική 
τελετή τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο στις 19:00-20:30 (ώρα Ελλάδος). 
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, πρώην ευρωβου-
λευτής και στενός φίλος του εκλιπόντα Enrico Letta, ενώ ομιλίες θα απευθύνουν ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, η πρόεδρος της Επιτροπής 
Ursula Von der Leyen, ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και οι επικεφα-
λής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ. Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, οι 
πρωθυπουργοί της Ιταλίας Mario Draghi, της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και 
του Λουξεμβούργου Xavier Bettel. Ο David Sassoli διετέλεσε ευρωβουλευτής από 
το 2009 και εξελέγη στο αξίωμα του Προέδρου του ΕΚ τον Ιούλιο του 2019. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας του κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή πανδημία 
Covid-19 θέτοντας σε ισχύ έκτακτα μέτρα για την εξ αποστάσεως δημοκρατική 
λειτουργία του ΕΚ και προωθώντας έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ανάκαμψης 
από την πανδημία. Ο David Sassoli είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 
με αφορμή το μεταναστευτικό ζήτημα και την τεταμένη κατάσταση στον Έβρο, αλλά 
και τον Μάιο του 2021 ως επίσημος προσκεκλημένος στις εθνικές επετειακές εκδη-
λώσεις για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, μια  ένταξη που άλλαξε 
τον χαρακτήρα της Ευρώπης, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Ο εκλιπών Πρόεδρος 
είχε σημειώσει σε μια από τις τελευταίες ομιλίες του ότι «Αυτό που χρειάζεται 
περισσότερο απ’ όλα η Ευρώπη είναι ένα νέο εγχείρημα ελπίδας. Πιστεύω ότι 
μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτό το εγχείρημα με βάση μια ισχυρή προσέγγιση σε 
τρεις άξονες - μια Ευρώπη που καινοτομεί, μια Ευρώπη που προστατεύει, μια 
Ευρώπη που αποτελεί φάρο χάρη στο δημοκρατικό της παράδειγμα». 

Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες:
ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου
πρέπει να είναι παράνομο και στο
διαδίκτυο!
Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για τον Νόμο για τις 
Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) με 
σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφια-

κού χώρου στον οποίο προστατεύονται τα δικαιώματα των χρηστών. Ο νέος νόμος 
αναμένεται να ενισχύσει τη λογοδοσία των παρόχων αλλά και τη διαφάνεια των 
αλγορίθμων. Συζήτηση Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 20 Ιανουαρίου

Προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά τους
Οι ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν για τη 
διασφάλιση της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφο-
ρά τους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξα-
γωγών και τον περιορισμό της μεταφοράς νεαρών 
ζώων. Συζήτηση και ψηφοφορία Πέμπτη 20 Ιανουαρίου

Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΕΚ
Το ΕΚ αναμένεται να εκλέξει νέο Πρόεδρο και Προεδρείο, όπως προβλέπεται στο μέσο 
της θητείας του σώματος. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, με μυστι-
κή ψηφοφορία, δηλαδή 50% συν ένα. Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να 
εκλέξουν τους 14 Αντιπροέδρους και τους 5 Κοσμήτορες του Κοινοβουλίου,, οι οποίοι 
μαζί με τον Πρόεδρο, αποτελούν το Προεδρείο του ΕΚ. Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
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