
Σύσκεψη της Διάσκεψης των Προέδρων συγκάλεσε εκτάκτως την Πέμπτη η πρόε-
δρος του ΕΚ Roberta Metsola, δεδομένης της έναρξης επιθετικών ενεργειών από τη 
Ρωσία προς την Ουκρανία. Συζητήθηκε η αντίδραση της ΕΕ στις εξελίξεις και έγινε 
ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Charles Michel και την πρόε-
δρο της  Επιτροπής Ursula Von der Leyen. Η Διάσκεψη των Προέδρων καταδίκασε 
απερίφραστα την επίθεση της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς την «αδικαιολόγητη,  παρά-
νομη και απειλή για την σταθερότητα της περιοχής και της Ευρώπης», ενώ τάχθη-
κε υπέρ μιας «άνευ προηγουμένου ευρωπαϊκής και διεθνούς αντίδρασης, συμπε-
ριλαμβανομένων νέων και αυστηρών κυρώσεων που θα διασφαλίσουν ότι το Κρεμλί-
νο θα λογοδοτήσει». Παράλληλα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου 
Ολομέλειας την προσεχή Τρίτη, 1η Μαρτίου. Η Roberta Metsola εκπροσώπησε το 
ΕΚ στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ίδια μέρα. Στην ομιλία 
της προς τους αρχηγούς των κρατών μελών, η πρόεδρος του ΕΚ υπογράμμισε, 
μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα μόνη της, και ότι πρέπει να 
είμαστε ενωμένοι απέναντι στις απολυταρχικές πρακτικές της Ρωσίας, ενώ ζήτησε 
κυρώσεις που να περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα 
SWIFT για την Παγκόσμια Διατραπεζική Οικονομική Επικοινωνία. Σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά, ανέφερε ότι «η αμφιβολία, ο φόβος και η 
αποσταθεροποίηση είναι μέρος του οπλοστασίου του Putin, και για τους Ευρωπαί-
ους, η ασπίδα μας είναι οι θεμελιώδεις αξίες μας». Την ίδια μέρα, ευρωβουλευτές, 
μέλη της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της υποεπιτροπής Ασφάλειας και 
Άμυνας συζήτησαν σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με 
τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell και μέλη του Ουκρα-
νικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Juan 
Fernando López Aguilar υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη που συνορεύουν με την 
Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν εισροή προσφύγων, ενώ τα 
σχέδια έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν θα τεθούν σε δοκιμασία, από κοινού με την 
τήρηση, από πλευράς ΕΕ, των κεκτημένων για το άσυλο και των διεθνών συμβάσεων. 
Το ΕΚ έχει επανειλημμένα καταδικάσει τη συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα 
με την Ουκρανία, ενώ σε ψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2021 τόνισε ότι κάθε επιθετι-
κή κίνηση από τη Μόσχα θα έχει υψηλό οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο. Η κατά-
σταση στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας παραμένει τεταμένη την τελευταία δεκαε-
τία, ενώ υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ είναι επί του παρόντος μακράν ο κυριότερος εμπορι-
κός και επενδυτικός εταίρος της Μόσχας, αντιπροσωπεύοντας το 42% των ρωσικών 
εξαγωγών το 2019. Βρείτε τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τη στήριξη της ΕΕ στην 
Ουκρανία εδώ.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Χειρότερη η κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην 
Πολωνία;
Πάγιες ανησυχίες του ΕΚ σχετικά με την 
ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, 
την παραβίαση των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων και την καταστρατήγηση της 
ελευθερίας των Μέσων Ενημέρωσης, 
οδήγησαν αντιπροσωπεία του σώματος 
σε τριήμερη επίσκεψη αξιολόγησης 
στην Πολωνία, στην οποία συμμετείχε 
και ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανί-
της. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 
στον απόηχο της απόφασης του Δικα-
στηρίου της ΕΕ να απορρίψει την προ-
σφυγή της Ουγγαρίας και της Πολω-
νίας, κατά του κανονισμού για την αιρε-
σιμότητα του προϋπολογισμού, που 
αποσκοπεί στην προστασία των κον-
δυλίων της ΕΕ από την κατάχρησή 
τους από εθνικές κυβερνήσεις που 
παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Σε 
συνέντευξη Τύπου μετά την επίσκεψη, ο 
πρόεδρος  της επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών Juan Fernando López 
Aguilar σχολίασε ότι «η κατάσταση του 
κράτους δικαίου έχει χειροτερεύσει από 
την τελευταία επίσκεψη του ΕΚ το 
2018». Το ΕΚ έχει έκτοτε εκφράσει 
πολλές φορές τις ανησυχίες του για τις 
παραβιάσεις δικαιωμάτων στη χώρα, 
καταδικάζοντας αποφάσεις της κυβέρ-
νησης που αντιτίθενται στις ευρωπαϊκές 
αξίες, όπως η απαγόρευση των αμβλώ-
σεων. «Στόχος μας είναι να υποστηρί-
ξουμε την πλειοψηφία του πολωνικού 
πληθυσμού, που πιστεύει στις ευρωπαϊ-
κές αξίες» τόνισε ο κύριος López 
Aguilar. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Για όσους δεν έχουν ακόμη προλάβει το ραντεβού στον 
Εθνικό Κήπο 
Η απήχησή της μας συγκίνησε, και μετά από παράταση, τη Δευτέρα7 Μαρτίου 
κατεβαίνει η αυλαία για την έκθεση με τα 40 γραμματόσημα- σταθμούς στην 40χρονη 
ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας μας, στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου, επί των 
λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Η έκθεση αποτέλεσε μέρος 
σειράς δράσεων που διοργάνωσε το Γραφείο μας, για να τιμήσει τη συμπλήρωση 40 
ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και μετέπειτα ΕΕ. Αποτελείται από 40 
εικαστικά σε μορφή ψηφιακών γραμματοσήμων που δημοσιεύτηκαν αρχικά στο 
#EUsefulnewsletter που διαβάζετε κάθε εβδομάδα. Το κάθε εικαστικό συνοδεύεται 
από περιγραφή σε ακριβώς 40 λέξεις και υπενθυμίζει γεγονότα-σταθμούς που 
καθόρισαν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Δείτε τα όλα εδώ. #Staytuned για 
περισσότερες ευκαιρίες να δείτε την έκθεση και σε άλλη μέρη της Ελλάδας μέσα στο 
2022!

We are hiring! 
Εδώ και έναν χρόνο το #EUseful newsletter είναι το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με την 
Ευρώπη! Κάθε Παρασκευή, φέρνει στο inboxσας όλα τα νέα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που αποτελούν την ατζέντα του σήμερα. Για την επόμενη φάση 
λειτουργίας του και την ανανέωσή του, αναζητούμε νέους συνεργάτες για την 
παραγωγή του. Μήπως είστε εσείς αυτοί; Νομικά και φυσικά πρόσωπα που 
ενδιαφέρονται να λάβουν τις πληροφορίες για την υποβολή προσφοράς πρέπει να 
στείλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση epathinai@ep.europa.eu έως τις 28 
Φεβρουαρίου. Σας περιμένουμε! 

EP

EP

Ανησυχία για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα
Επιθέσεις στα ΜΜΕ και την κοινωνία 
των πολιτών, περιβαλλοντικά εγκλή-
ματα, παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
των γυναικών, διαφθορά: αυτά είναι 
μερικά από τα ζητήματα που απασχόλη-
σαν την ετήσια αξιολόγηση του ΕΚ 
σχετικά με την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στον κόσμο. Οι ευρωβουλευτές κάλε-
σαν την ΕΕ να συνεργαστεί πιο εντα-
τικά με δημοκρατικούς εταίρους, 
όπως οι ΗΠΑ, και να στηρίξει τις 
παγκόσμιες προσπάθειες για την 
διατήρηση της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας, αλλά και την άσκηση 
πίεσης σε αυταρχικά και ολοκληρωτικά 
καθεστώτα. «Για πρώτη φορά εδώ και 
20 χρόνια, υπάρχουν περισσότερα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα από ότι 
φιλελεύθερες δημοκρατίες», σχολίασε 
σχετικά η ειδική εισηγήτρια María 
Soraya Rodríguez Ramos. Μεταξύ 
άλλων, οι ευρωβουλευτές ζητούν από 
την Ένωση να εκδώσει προσωρινές 
άδειες παραμονής για τη μετεγκατάστα-
ση υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν απει-
λές και επικίνδυνες συνθήκες διαβίω-
σης. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δείτε περισσότερα εδώ

Αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών σε
Λετονία και Λιθουανία
Διερευνητική αποστολή θα πραγματοποιήσουν ευρωβουλευτές, μέλη της επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, στη Λετονία και τη Λιθουανία, επικεντρώνοντας σε θέματα 
μετανάστευσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στα σύνορα με τη Λευ-
κορωσία. Ο κύριος στόχος της επίσκεψης αυτής είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση 
των μεταναστών και των αιτούντων διεθνή προστασία στις δύο χώρες και στα 
σύνορα με τη Λευκορωσία. Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, Διαμεσολαβητές, τον Frontex, τον Οργανισμό Ασύλου της ΕΕ, διεθνείς 
ανθρωπιστικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιού-
νται σε θέματα ασύλου, μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο τέλος της 
επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου. Επίσκεψη: Τρίτη 1 Μαρτίου έως 
Πέμπτη, 3 Μαρτίου. Συνέντευξη Τύπου: Πέμπτη, 3 Μαρτίου στις 13.30. 

Έκτακτη σύνοδος ολομέλειας για την Ουκρανία 
Η ολομέλεια θα συζητήσει την αντίδραση της ΕΕ στην επίθεση της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που συμφωνήθηκαν στην έκτα-
κτη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία. 
Τρίτη, 1 Μαρτίου 

Ο αντίκτυπος της επίθεσης της Ρωσίας στη γεωργία και το
εμπόριο  
Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο της ρωσι-
κής επίθεσης στην Ουκρανία στις γεωργικές αγορές της ΕΕ, την οικονομία και το 
εμπόριο. Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 

Οι επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και Οικονομικών 
θα πραγματοποιήσουν κοινή εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες στην Οικονομία: Συζήτηση 
για τις επόμενες προκλήσεις στην ΕΕ». Θα πάρουν μέρος, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος 
του ΕΚ Roberta Metsola, η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde, η Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος του ΔΝΤ Kristalina Georgieva, η γραμματέας του Θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ 
Janet Yellen και οι επίτροποι Margrethe Vestager, Paolo Gentiloni και Mairead 
McGuinness. Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 

Έναν χρόνο αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μετά το 
Brexit, η επιτροπή Αλιείας θα ψηφίσει μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες 
στον τομέα της αλιείας στη Μάγχη, τη Βόρεια Θάλασσα και τον Ατλαντικό. Οι ευρω-
βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για τα μέτρα που έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, 
που περιορίζουν τις αλιευτικές άδειες για τα σκάφη της ΕΕ, και καλούν τη χώρα να 
απέχει από αμφιλεγόμενες ενέργειες. Αναμένεται επίσης να καλέσουν την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης του Ηνωμένου Βασιλείου στα 
λιμάνια της ΕΕ, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Πέμπτη 3 Μαρτίου 

Αλιεία:  Οι σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων διοργανώνει διακοι-
νοβουλευτική συνάντηση με θέμα «Ένα φιλόδοξο μέλλον για τις γυναίκες της Ευρώ-
πης μετά την COVID-19: ψυχικό φορτίο, ισότητα των φύλων στην τηλεργασία και μη 
αμειβόμενη εργασία φροντίδας μετά την πανδημία». Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta 
Metsola, η υπουργός Ισότητας της Γαλλίας Élisabeth Moreno, η επίτροπος Ισότητας 
Helena Dalli και η πρωθυπουργός της Ισλανδίας Katrín Jakobsdóttir θα βρεθούν 
μεταξύ των ομιλητών. Πέμπτη 3 Μαρτίου 

Το μέλλον των γυναικών στην ΕΕ μετά την πανδημία

Στη συνεδρίασή της τη Δευτέρα, η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει 
εισηγήσεις σχετικά με τις εκθέσεις προόδου της επιτροπής για το 2021 για την Αλβα-
νία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Επίσης, θα ανταλλάξει απόψεις με τον 
Sven Koopmans, ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη 
Μέση Ανατολή. Σε κοινή συνεδρίαση, οι επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η 
επιτροπή Ανάπτυξης θα ανταλλάξουν απόψεις με τον Achim Steiner, υπεύθυνο του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Η επιτροπή Ανάπτυξης θα 
πραγματοποιήσει ψηφοφορίες για σειρά εισηγήσεων. Μεταξύ των θεματικών οι ανα-
φορές για εταιρική βιωσιμότητα, για την πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο δικαίω-
μα, για μια ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης της εκπαίδευσης για τα παιδιά, και για το 
Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων για τους δασμούς, με εισηγήτρια την Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου. Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 

Οι εργασίες των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων
και Ανάπτυξης. 

Την εβδομάδα που έρχεται, εκτός από τις έκτακτες πολιτικές διεργασίες εξαιτίας της 
κρίσης στην Ουκρανία, οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ θα προετοιμαστούν για την ολομέ-
λεια που ξεκινά στις 7 Μαρτίου. Στα θέματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της 
ειδικής επιτροπής για τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρα-
πληροφόρησης, οι κανόνες της ΕΕ για τις «χρυσές βίζες» και η απαγόρευση των 
«χρυσών διαβατηρίων», και οι νέοι κανόνες για τον σχεδιασμό και την απόρριψη των 
μπαταριών. Σε συνέχεια της συζήτησης της προηγούμενης ολομέλειας, οι ευρωβου-
λευτές θα ψηφίσουν για τις συνέπειες της απόφασης του ΔΕΕ σχετικά με τον κανονι-
σμό για την αιρεσιμότητα του προϋπολογισμού. Κατά την έναρξη της συνόδου τη Δευ-
τέρα, θα τιμηθεί η Ημέρα της Γυναίκας, ενώ το ίδιο απόγευμα θα πραγματοποιηθεί 
δημοσιογραφικό webinar σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις μισθολογικές 
ανισότητες λόγω φύλου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς. 
Μην χάσετε την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου με τους εκπροσώπους του ΕΚ στις 
12:00 ώρα Ελλάδος  την Παρασκευή, 4 Μαρτίου. 

Προετοιμασίες για την προγραμματισμένη oλομέλεια
του Μαρτίου

Επιβραβεύοντας τις 
Ευρωπαϊκές Αξίες: Πώς να 
υποβάλετε υποψηφιότητα για 
το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 
2022 
Μέχρι τις 18 Απριλίου θα μπορούν να 
υποβάλουν υποψηφιότητα άτομα, 
ομάδες ή οργανισμοί που προάγουν το 
ευρωπαϊκό πνεύμα αλλά και την αμοι-
βαία κατανόηση και σύνδεση μεταξύ 
των πολιτών των κρατών-μελών, τη 
διευκόλυνση των διασυνοριακών 
συνεργασιών, τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα και τις αξίες της ΕΕ. Το Βραβείο 
Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται μία 
φορά κάθε χρόνο και έχει ως αποδέ-
κτη τουλάχιστον έναν βραβευόμενο από 
κάθε κράτος-μέλος. Κάθε Ευρωπαίος 
πολίτης μπορεί να προτείνει κάποιον 
άλλο ιδιώτη ή οργανισμό. Προτάσεις 
μπορούν να καταθέσουν και ευρωβου-
λευτές. Οι αιτήσεις ή οι προτάσεις μπο-
ρούν να κατατεθούν σε όλες τις επί-
σημες γλώσσες της ΕΕ. Την περασμένη 
χρονιά, το βραβείο εκ μέρους της Ελλά-
δας το απέσπασε η Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπή-
ρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Δείτε εδώ 
περισσότερες λεπτομέρειες για τους 
κανόνες συμμετοχής.  

Πόσο έχουμε προοδεύσει 
στους στόχους για το κλίμα; 
Με τελικό στόχο την κλιματική ουδετε-
ρότητα έως το 2050, και ενδιάμεσο 
στόχο τη μείωση των εκπομπών 
αερίων κατά 55% έως το 2030, η ΕΕ 
έχει ως προτεραιότητα την αποτροπή 
της κλιματικής κρίσης και σε αυτή την 
κατεύθυνση νομοθετεί και λαμβάνει 
μέτρα σε πλήθος τομέων. Από το 2019
όταντο ΕΚ κήρυξε κατάσταση κλιματικής 
έκτακτης ανάγκης, στην καρδιά της προ-
σπάθειας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Πράσι-
νη Συμφωνία, ο χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050. Το πακέτο μέτρων 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
περιλαμβάνει τη βελτίωση της ενωσια-
κής νομοθεσίας για το κλίμα και την 
ενέργεια, με προτάσεις για το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, τις 
δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου για τις χώρες της 
ΕΕ, τη χρήση γης και τη δασοκομία, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, παρά την 
πρόοδο που παρατηρήθηκε στις 
εκπομπές ρύπων το 2020, εν μέρει και 
εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας, 
σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις 
των κρατών μελών βάσει των υφιστάμε-
νων μέτρων, οι εκπομπές ρύπων ανα-
μένεται να μειωθούν μόνο κατά 41% 
έως το 2030 και να μην επιτευχθεί ο 
στόχος του 55%. Ενημερωθείτε εδώ για 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως τώρα 
στους στόχους της ΕΕ για την κλιματική 
αλλαγή. 

Αποστολές επιτροπών του ΕΚ 
σε όλο τον κόσμο

Πώς θα μάθετε περισσότερα 
για την ΕΕ;
Το ΕΚ διαθέτει μια σειρά από εργαλεία, για 
να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοή-
σουν καλύτερα τον ρόλο και τις λειτουργί-
ες του Κοινοβουλίου αλλά και της Ένωσης. 
Ένα σημαντικό εργαλείο, που δημιουργή-
θηκε για πρώτη φορά το 1979, για τις 
πρώτες άμεσες εκλογές του ΕΚ, είναι τα 
θεματολογικά δελτία σε 24 γλώσσες. Τα 
δελτία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 
προσφέρουν με απλό, συνοπτικό και 
ακριβή τρόπο όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για τα θεσμικά όργανα και τις 
πολιτικές της ΕΕ, αλλά και τον ρόλο 
του Κοινοβουλίου στην εξέλιξή τους. 
Χωρίζονται σε πέντε κεφάλαια: 1) Ο 
τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 2) Οικονομία, επιστήμη και 
ποιότητα ζωής· 3) Συνοχή, ανάπτυξη και 
απασχόληση· 4) Πολίτες: θεμελιώδη 
δικαιώματα, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
5) Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Ενημε-
ρωθείτε για τη νομοθετική και εκτελε-
στική εξουσία, την ενιαία αγορά,τις
διαρθρωτικές πολιτικές που επιδιώ-
κουν να ενισχύσουν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή μέσα στην 
ΕΕ, το σύστημα που επιτρέπει την πλήρη
άσκηση των δικαιωμάτων των πολι-
τών της Ένωσης, τη διεθνή δράση της
ΕΕ κ.ά. Η διαδικτυακή έκδοση ανανεώνε-
ται και ενημερώνεται τακτικά, κάθε φορά 
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί 
σημαντικές θέσεις ή πολιτικές.

Highlight

Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Απερίφραστα 
καταδικάζει το ΕΚ - έκτακτη σύνοδος ολομέλειας την 
ερχόμενη εβδομάδα 

Το ΕΚ πρόκειται να δημοσιεύει ειδική έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου, αφιερωμένη στην Ημέρα της 
Γυναίκας. Στην έρευνα συμμετείχαν για πρώτη φορά 
μόνο γυναίκες από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης, 

ενώ γενική θεματική είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19, στους τομείς της 
οικονομίας, της έμφυλης βίας, της ψυχικής υγείας, ενώ θα μάθουμε ποιες πιστεύουν οι 
γυναίκες της Ευρώπης ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες των ευρωβουλευτών. 
Παρασκευή 4 Μαρτίου

Ειδικό ευρωβαρόμετρο για την
Ημέρα της Γυναίκας: ο λόγος στις
γυναίκες της Ευρώπης

Την εβδομάδα που πέρασε, οι επιτροπές 
του ΕΚ ταξίδεψαν σε διάφορες χώρες 
εντός και εκτός ΕΕ, για σειρά συναντή-
σεων και διερευνητικών εργασιών. Αντι-
προσωπεία της υποεπιτροπής Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων ταξίδεψε στην 
Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη 
για να διερευνήσει το καθεστώς των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία, το κράτος δικαίου, την προ-
στασία των προσφύγων και την δια-
χείριση του μεταναστευτικού ζητήμα-
τος. Μέλη της υποεπιτροπής Ασφάλειας 
και Άμυνας βρέθηκαν στο Ταλίν της 
Εσθονίας και το Βίλνιους της Λιθουα-
νίας, για να ενημερωθούν σχετικά με 
την απειλή των κυβερνοεπιθέσεων, στο 
πλαίσιο της κλιμάκωσης της έντασης 
στην Ουκρανία. Αντιπροσωπεία της 
επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου επισκέφτη-
κε την πόλη του Μεξικού ώστε να ενη-
μερωθεί για το καθεστώς εκσυγχρονι-
σμού της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ 
Μεξικού και ΕΕ, ενώ μέλη της επιτροπής 
Οικονομικών και της υποεπιτροπής 
Φορολογικών Θεμάτων ταξίδεψαν σε 
Λουξεμβούργο και Παρίσι αντίστοιχα για 
να συζητήσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων στην πρά-
σινη μετάβαση και ανάκαμψη, καθώς και 
διεθνή ζητήματα φορολόγησης. Ευρω-
βουλευτές της επιτροπής Ανάπτυξης 
ταξίδεψαν στον Λίβανο, για να εκτιμή-
σουν από κοντά την ανθρωπιστική κατά-
σταση και τις συνθήκες διαβίωσης των 
προσφύγων, στην Πράγα και το Μπρνο 
της Τσεχίας βρέθηκαν μέλη της επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνα-
ντήσεις με θέμα την κυβερνοασφάλεια, 
τις ψηφιακές ικανότητες, την τεχνητή 
νοημοσύνη και τις πολιτικές του δια-
στήματος, ενώ η επιτροπή Απασχόλη-
σης πραγματοποίησε αποστολή στην 
Μαδρίτη, με τη συμμετοχή του Έλληνα 
ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπου-
λου, για να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσε-
ων κοινωνικής οικονομίας. 
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