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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας

Και μετά την πανδημία, τι;
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Στη νέα σειρά podcasts του Γραφείου 
μας, εθελοντές του δικτύου mazi.eu 
συζητούν με Έλληνες ευρωβουλευτές 
για το έργο του ΕΚ σε μια σειρά από 
τομείς όπως η Πράσινη Συμφωνία, οι 
ευρωτουρκικές σχέσεις κ.ά. Στο πέμπτο 
επεισόδιο της σειράς, ο εθελοντής ¬¬
Δημοσθένης Γκούρης, Junior Ambas-
sador του δικτύου "Σχολεία-Πρέσβεις 
του ΕΚ”, συνομιλεί με την αντιπρόεδρο 
της επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, 
για το ρόλο του ΕΚ στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων στην ΕΕ, την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, αλλά και για 
θέματα βίας και κατάχρησης εξουσίας. 
Βρείτε όλα τα επεισόδια εδώ.

....το οποίο, μαζί με την Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 
δημιούργησαν ένα βίντεο, με μικρούς 
πρωταγωνιστές, θέλοντας να 
αναδείξουν την ανισότητα  στην αμοιβή 
ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, η 
οποία στην Κύπρο αγγίζει το 10%. Κάντε 
το  'viral' στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης! Δείτε το βίντεο.

Social
Media
Corner
Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στη σελίδα 
μας στο instagram. 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Οι πρώτοι εκλεγμένοι Έλληνες ευρωβουλευτές είχαν μικρότερη 
θητεία. Κι αυτό γιατί εξελέγησαν τον Οκτώβριο του 1981, ενώ 
οι πρώτες Ευρωπαϊκές Εκλογές στα υπόλοιπα κράτη μέλη της 
ΕΟΚ πραγματοποιήθηκαν το 1979. Έτσι η θητεία τους έληξε 2,5 
χρόνια μετά, το 1984.

Έπεσαν οι υπογραφές,
νέο ξεκίνημα για την 
Ευρώπη!
Οι τρεις Πρόεδροι (Sassoli - ΕΚ, von der 
Leyen - Επιτροπή, Costa - Συμβούλιο) 
υπέγραψαν κοινή δήλωση για τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης. Δείτε εδώ τις παρεμβάσεις 
τους στην ολομέλεια και εδώ το 
πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, που 
δείχνει ότι τα τρία τέταρτα των 
ευρωπαίων θεωρούν ότι η Διάσκεψη 
θα έχει θετική επίδραση στην 
δημοκρατία της ΕΕ. Θα πάρεις μέρος;

Το ΕΚ τιμά τον
Μανώλη Γλέζο 
Το όνομα του αγωνιστή της εθνικής 
αντίστασης Μανώλη Γλέζου θα φέρει 
από εδώ και μπρος η αίθουσα 
συνεδριάσεων 1G2 του κτιρίου Altiero 
Spinelli. Τον Μάιο του 1941, ο Μ. Γλέζος 
πέρασε στην ιστορία, όταν μαζί με τον 
Λάκη Σάντα κατέβασαν τη σημαία της 
ναζιστικής Γερμανίας από την Ακρόπολη 
της κατεχόμενης Αθήνας. Διετέλεσε 
ευρωβουλευτής από τον Ιούλιο του 
1984 έως τον Ιανουάριο του 1985 και 
από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούλιο 
του 2015. Απεβίωσε τον Μάρτιο του 
2020. 

400 δις ευρώ σε
επενδύσεις μέχρι το 2027
Αυτό είναι το ποσό που αναμένεται να 
προσελκύσει το νέο πρόγραμμα Invest-
EU που εγκρίθηκε από το ΕΚ. Στόχος, να 
απλουστευτεί η διαδικασία επενδύσεων 
ακόμη και σε τομείς που προηγουμένως 
δεν θα είχαν μεγάλη τύχη, να στηριχθεί 
η ανάκαμψη από την  πανδημία και να 
ενισχυθούν βιώσιμες, όσο και 
στρατηγικές, επενδύσεις αλλά και να 
στηριχθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 
γεγονότα του τελευταίου έτους. 
Περισσότερα εδώ. 

Στην ΕΕ είμαστε όλοι
ίσοι και ελεύθεροι 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τόπος 
ελευθερίας και αποδοχής. Αυτό 
αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το ΕΚ, 
με ψήφισμα που κυρήσσει την ΕΕ 
“LGBTI Freedom Zone”,. Οι 
ευρωβουλευτές αποδοκιμάζουν 
πρακτικές στοχοποίησης των ΛΟΑΔΜΙ 
και ζητούν από την Επιτροπή να λάβει 
ακόμα πιο αυστηρά μέτρα για τις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Ένωση.  

“Είναι απαράδεκτο οι 
γυναίκες να αμείβονται 
λιγότερο από τους άνδρες”
Δείτε τι είπαν η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
Kamala Harris, η πρωθυπουργός της 
Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern, ο 
πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli και η 
πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der 
Leyen στην Ολομέλεια του ΕΚ για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021, 
που τίμησε τις γυναίκες που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της πανδημίας.

Χρειαζόμαστε εγγυήσεις 
για τα παιδιά 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αναγνωρίζει τον τεράστιο αντίκτυπο 
που έχει η πανδημία του Covid 19 στα 
παιδιά, καθώς τα καθιστά ακόμη πιο 
ευάλωτα σε φτώχεια, κακή σωματική 
και ψυχική υγεία, βία και έλλειψη 
πρόσβασης στην εκπαίδευση. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν από την 
Επιτροπή να υποβάλει άμεσα 
νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση της 
ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, η 
οποία έχει αναγγελθεί για το πρώτο 
τρίμηνο του 2021. 

Καταπάτηση
δικαιωμάτων, καταστροφή 
περιβάλλοντος και 
διαφθορά: φρένο από το 
ΕΚ στην ατιμωρησία των 
εταιριών
Σύμφωνα με έκθεση νομοθετικής 
πρωτοβουλίας που ψηφίστηκε, οι 
εταιρείες όχι μόνο θα λογοδοτούν 
πλέον όταν οι δραστηριότητες τους 
παραβιάζουν τους κανόνες δέουσας 
επιμέλειας, αλλά θα είναι 
υποχρεωμένες να εντοπίσουν και να 
διορθώσουν τις κακές πρακτικές, ενώ 
το νομοθετικό πλαίσιο θα εξασφαλίζει 
έννομη προστασία για τα θύματα. Το 
κανονιστικό πλαίσιο θα ισχύει και για 
εταιρείες εκτός ΕΕ που θέλουν να έχουν 
πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης.

Μέλη της επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής θα συζητήσουν με την πρόεδρο της 
Ευρωπαίκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, για την κατάσταση στην 
Ευρωζώνη και την πιθανή ανάγκη αναθεώρησης της οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας. - Πέμπτη 18 Μαρτίου 
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Πρέπει να μπουν κανόνες στους αλγόριθμους που
μας προτείνουν περιεχόμενο; 
Τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον 
οπτικο-ακουστικό τομέα, καθώς και την επέλαση των fake-news και των deepfakes, 
θα εξετάσει η επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν 
επίσης την ανάγκη να “αναβαθμιστεί” το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε 
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια αγορά εργασίας στην οποία η τεχνητή 
νοημοσύνη θα είναι κυρίαρχη. - Τρίτη 16 Μαρτίου 

Δημοσιογραφικό Webinar για την παραπληροφόρηση: 
"Το δίλημμα της παραπληροφόρησης: Πώς ανταποκρινόμαστε και πώς νομοθετούμε 
χωρίς να υπονομεύουμε την δημοκρατία;”. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Jaume 
Duch Guillot, εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚ και ο Christopher Krebs, πρώην Διευθυντής 
του Cybersecurity Agency του Υπ.Εσωτερικής Ασφάλειας (ΗΠΑ). Για να συμμετέχετε 
στείλτε ονοματεπώνυμο/μέσο στο EPathinai@europarl.europa.eu μέχρι την Τετάρτη 
16/3 στις 10:00. Τετάρτη 17 Μαρτίου, στις 15:30

H ΕΕ θωρακίζεται με 
κοινό αποθεματικό σε 
φάρμακα και γιατρούς 
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα EU4health, 
ύψους 5.1 δις ευρώ, που μεταξύ άλλων 
θα βοηθήσει την ΕΕ να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένη σε σοβαρές κρίσεις 
όπως αυτή της πανδημίας, θα ενισχύσει 
τη διαθεσιμότητα φαρμάκων, 
εξοπλισμού και ιατρικού προσωπικού, 
και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για τη 
θεραπεία του καρκίνου. Η συζήτηση 
εδώ. 

EP
Μεταλλάξεις του Covid-19 και
εμβόλια: πού βρισκόμαστε; 
Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα 
θέσει ερωτήσεις για αυτό το σοβαρό ζήτημα σε 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων και του ΠΟΥ. - Δευτέρα 15 Μαρτίου 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ελίζα Βόζενμπεργκ, τι
κάνει η ΕΕ για την 
ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των 
γυναικών; 

Κι ένα μήνυμα από
το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο!

Η ισότητα των φύλων αποτελεί 
προτεραιότητα των πολιτικών της ΕΕ. 
Παρακολουθήστε, εάν δεν την έχετε 
ήδη δει, την ενδιαφέρουσα διαδικτυακή 
συζήτηση που οργάνωσε το Γραφείο 
μας το Νοέμβριο, με θέμα "Η διάσταση 
φύλου στο Πακέτο Ανάκαμψης”, με τη 
συμμετοχή του Δημήτρη 
Παπαδημούλη (αντιπρόεδρος ΕΚ), της 
Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 
(αντιπρόεδρος της επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών), της Μίκας 
Ιωαννίδου (επικεφαλής της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Λόμπυ Γυναικών) και της Μαρίας 
Ντανιέλλας Μαρούδα (της επιτροπής 
κατά του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης). Συντόνισε η δημοσιογράφος 
Έλενα Παπαδημητρίου.

Εάν το χάσατε: 

Highlights
Δείτε τα βασικά σημεία της
Ολομέλειας, σε ένα βίντεο! 

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα διερευνήσει 
ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση του 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων από εθνικές 
αρχές, οι οποίες μπορεί να τον χρησιμοποιούν ως 
πρόφαση για να περιορίσουν δημοσιογράφους και 

ΜΚΟ, καθώς και την έλλειψη πόρων για τις Αρχές προστασίας δεδομένων. - Τρίτη 16 
Μαρτίου 

2 χρόνια GDPR: ήρθε η ώρα
για βελτιώσεις; 
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