
Με το επίκαιρο θέμα της υπεράσπισης της δημοκρατίας στην ΕΕ από την παραπληρο-
φόρηση και τις εξωτερικές παρεμβάσεις, το υβριδικό δημοσιογραφικό briefing 
υψηλού επιπέδου στις 22 Μαρτίου, έδωσε επιπλέον την ευκαιρία να υποδεχτούμε για 
πρώτη φορά μετά την πανδημία δημοσιογράφους στο γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα 
ενώ υψηλή ήτανκαι η διαδικτυακή συμμετοχή και η παρακολούθηση από τα κανάλια 
στο Facebook και το YouTube. Ο ευρωβουλευτής Raphaël Glucksmann, πρόεδρος της 
Ειδικής επιτροπής για τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρα-
πληροφόρησης, (INGE), σχολιάζοντας την εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε πως «δεν 
πρόκειται απλώς για την Ουκρανία, αλλά αφορά την Ευρώπη, αφορά όλο τον κόσμο. 
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα σύστημα που θέλει να γκρεμίσει τη δημοκρατία 
μας». Ο Lutz Guellner, επικεφαλής Στρατηγικής Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Εξωτερικής Δράσης (EAAS) εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους η παραπλη-
ροφόρηση που διαχέεται από την πλευρά της Ρωσίας, ήδη από την εποχή της σύρρα-
ξης στην Κριμαία, υποστηρίζεται από μια ομάδα τόσο κρατικών και «νομιμοποιημέ-
νων», σε πρώτο επίπεδο, όσο και πιο αθέατων και σκοτεινών παικτών. Η Delphine 
Colard, επικεφαλής της Μονάδας εκπροσώπων Τύπου του ΕΚ, διευκρίνισε ότι πρέπει 
να γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων μορφών στρεβλής ενημέ-
ρωσης, ενώ ο Ευάγγελος Ουζούνης, επικεφαλής της Μονάδας Ανάπτυξης και Εφαρ-
μογής Πολιτικών του Οργανισμού της EE για την Κυβερνοασφάλεια (ΕNISA), τόνισε 
ότι πολύ συχνά οι προσπάθειες παραπληροφόρησης συνδέονται και με κυβερνοεπι-
θέσεις.
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την εβδομάδα που πέρασε
στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ουκρανία: Επιπλέον 
κυρώσεις για τη Ρωσία 
ζητά το ΕΚ 
Περεταίρω κυρώσεις στη Ρωσία και 
καλύτερη θωράκιση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας ζήτησαν οι ευρωβουλευτές 
σε συζήτηση που είχαν κατά τη διάρ-
κεια της Συνόδου ολομέλειας του ΕΚ  
με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στην 
ολομέλεια της προηγούμενης εβδομά-
δας, ένα μήνα μετά την έναρξη της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι 
ευρωβουλευτές, επικροτώντας την 
ταχεία αντίδραση της Ένωσης μέσω 
της επιβολής πρωτοφανών κυρώσεων, 
αλλά και της συντονισμένης υποδοχής 
προσφύγων, συμφώνησαν ότι η ΕΕ 
πρέπει άμεσα να ενισχύσει τη στρατηγι-
κή αυτονομία της όσον αφορά την 
άμυνα και την ενέργεια, καθώς η 
προμήθεια φυσικού αερίου από την 
Ρωσία χρηματοδοτεί έμμεσα τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Την Πέμπτη, με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, οι 
ευρωβουλευτές ενέκριναν επιπλέον 
χρηματοδότηση τουλάχιστον 10 δις 
ευρώ για τη δράση συνοχής για τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE), η 
οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη έκτακτης ανάγκης σε 
πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ο Πρόε-
δρος του Συμβουλίου Charles Michel 
διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υπάρξει 
ατιμωρησία για τους υπεύθυνους για 
εγκλήματα πολέμου», ενώ η Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ursulavonder Leyen 
τόνισε ότι «η ενεργειακή πολιτική είναι 
επίσης πολιτική ασφάλειας». Συμμετέχο-
ντας σε συνεδρίαση της ολομέλειας, ο 
Πρωθυπουργός του Καναδά, Justin 
Trudeau προειδοποίησε ότι «βρισκόμα-
στε αντιμέτωποι με μία κρίσιμη στιγμή, 
δεν μπορούμε να αποτύχουμε», τονίζο-
ντας ότι ο Vladimir Putin έκανε λάθος, 
πιστεύοντας ότι μπορεί να αποδυναμώ-
σει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
«Ειρήνια τόξα»  από τα παιδιά για την Ευρώπη: 
Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής
Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνεργασία 
με την «2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» διοργανώνουν Πανελ-
λήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής 2022 με θέμα «Ειρήνια τόξα» στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης 2022. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 
μαθητές προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και θα διαρκέσει έως τις 15 
Απριλίου 2022. Τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής των διακριθέντων έργων θα 
πραγματοποιηθούν στις 7 Μαΐου 2022 στην Ελευσίνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για την Ημέρα της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την 1η έως τις 
4 Μαΐου. Δείτε περισσότερα εδώ.

Πώς επηρεάζεται η Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης από τις τρέχουσες εξελίξεις; | 28 Μαρτίου
Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 18.00-20.00, το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα 
διοργανώνει υβριδική εκδήλωση με θέμα τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
και το πώς επηρεάζεται με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις. Στο πρώτο σκέλος της 
εκδήλωσης, ο Αλέξανδρος Καρύδης, στέλεχος στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη Διάσκεψη, θα παρουσιάσει τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα 
επόμενα βήματα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με πολίτες συμμετέχοντες στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, εθελοντές του δικτύου μαζι.eu και σπουδα-
στές. Στο δεύτερο σκέλος θα συμμετάσχουν οι ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη και 
Στέλιος Κούλογλου, και θα συζητηθεί το κατά πόσο οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως 
ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ακρίβεια σε προϊόντα και ενέργεια, αλλά και οι 
επικείμενες εκλογές σε Γαλλία και Ουγγαρία, αναμένεται να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.Τη συζήτηση θα 
συντονίσει η δημοσιογράφος και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΕΛΙΑΜΕΠ Οντίν 
Λιναρδάτου.

«Νέοι στα Νησιά: Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Προσδοκίες» | 
30 Μαρτίου
Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τους νέους στην νησιωτικήΕλλάδα;Με 
αφορμή το φετινό Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα 
διοργανώνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου, 12:00 - 13:00, διαδικτυακή συζήτηση με 
θέμα «Νέοι στα Νησιά: Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Προσδοκίες». Συμμετέχουν οι 
ευρωβουλευτές Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Κώστας Αρβανίτης, και Πέτρος Κόκκα-
λης, και η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα. Θα συντονίσει ο 
δημοσιογράφος Γιάννης Πομώνης, ενώ θα προηγηθούν και θα τροφοδοτήσουν τη 
συζήτηση παράλληλες συναντήσεις εκπροσώπων ευρωπαϊκών κέντρων πληροφό-
ρησης, φοιτητών, μαθητών, πολιτών και εθελοντών της πρωτοβουλίας Μαζί.eu. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά στις σελίδες του Γραφείου του 
ΕΚ στην Ελλάδα στο Facebook και το Youtube.

EP

Highlight

«Η Ευρώπη αναγκάστηκε να ξυπνήσει από ένα 
μεταμόντερνο κώμα»: High Level Press Briefing από το  
γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα

«Να παντρέψουμε τη 
συμπόνοια με τη δύναμη»: η 
Roberta Metsola στην Σύνοδο 
Κορυφής 
Την αντίσταση της Ουκρανίας στην εισβο-
λή της Ρωσίας εξήρε η πρόεδρος του ΕΚ, 
στην εναρκτήρια ομιλία της κατά την 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 24 Μαρτίου. 
Η Roberta Metsola αναφέρθηκε θετικά 
στην ενιαία απάντηση της Ένωσης 
στον πόλεμο και τις επιβληθείσες κυρώ-
σεις στο ρωσικό κράτος, ενώ εξήρε τη 
λήψη μέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι πρέπει να 
βρεθούν «πρακτικές και λειτουργικές 
λύσεις στον τομέα του ασύλου και της 
μετανάστευσης- λύσεις που έχουν παρε-
μποδιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
πριν έρθουμε αντιμέτωποι με μια αδιέξο-
δη κατάσταση και αναγκαστούμε να 
προσφύγουμε σε δικαιολογίες για να 
εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν 
μπορέσαμε να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων». Η πρόεδρος του ΕΚ 
συμπλήρωσε πως η Ευρώπη πρέπει να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των 
καιρών, «εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε 
ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα ανατρέψει 
τόσο τη δική μας πραγματικότητα όσο κι 
εκείνη της επόμενης γενιάς. Τώρα είναι η 
δική μας στιγμή». 

Ενεργειακός και επισιτιστικός 
κίνδυνος: αυτονομία 
διεκδικούν οι ευρωβουλευτές
Παράπλευρες επιπτώσεις στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα της Ένωσης καλείται να διαχει-
ριστεί η ΕΕ, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία μαίνεται. Στην ολομέλεια οι ευρω-
βουλευτές συζήτησαν με την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο τα σχέδια για Κοινή 
Ευρωπαϊκή Δράση για προσιτή, 
ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Η 
Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις για 
τη διασφάλιση της προμήθειας φυσικού 
αερίου για τον ερχόμενο χειμώνα, τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης 
των τιμών στα νοικοκυριά και την ενίσχυ-
ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η 
γαλλική Προεδρία υποστήριξε ότι δεν 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον 
εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο για τους Ευρωπαίους, ενώ οι ευρω-
βουλευτές ζήτησαν γρηγορότερη 
ανάπτυξη των ΑΠΕ και ανεξαρτησία 
από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Την 
ίδια ώρα, ψήφισμα που εγκρίθηκε από 
την ολομέλεια, ζητά επείγον ευρωπαϊ-
κό σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση 
της επισιτιστικής ασφάλειας εντός 
και εκτός ΕΕ, με αιτήματα την  παροχή 
άμεσης βοήθειας στην Ουκρανία με τη 
μορφή επισιτιστικού εφοδιασμού και την 
επανεκκίνηση της ενωσιακής στρατηγικής 
για την παραγωγή τροφίμων. Όπως τονί-
ζουν οι ευρωβουλευτές, η πανδημία 
COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία έχουν καταστήσει σαφές ότι η ΕΕ 
πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της 
από τις εισαγωγές τροφίμων που 
προέρχονται από περιορισμένο αριθμό 
προμηθευτών. Επίσης, δεδομένης της 
διακοπής των εισαγωγών γεωργικών 
προϊόντων, οι ευρωβουλευτές ζητούν 
αύξηση της παραγωγής τροφίμων εντός 
ΕΕ.

Ecogenia, o νικητής της 
Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό 
Βραβείο Καρλομάγνου για τη 
Νεολαία 2022
Η Ecogenia, ένας ελληνικός μη-κερδοσκο-
πικός οργανισμός που προσφέρει κοινωνι-
κές υπηρεσίες με σκοπό την κινητοποίηση 
της νεολαίας και την επιτάχυνση της 
επίτευξης των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, είναι ο νικητής για την Ελλάδα 
στο στάδιο επιλογής εθνικών συμμετοχών 
του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομά-
γνος για τη Νεολαία 2022. Το έργο με το 
οποίο συμμετείχε η Ecogenia είναι 
το"Greece: Towards a European Civic 
Service". Τα έργα επιλέγονται με κριτή-
ριο να προάγουν την κατανόηση 
μεταξύ των λαών, να προωθούν την 
ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και συνείδησης, να 
λειτουργούν υποδειγματικά για τη 
νεολαία της Ευρώπης και να παρέ-
χουν απτά παραδείγματα συμβίωσης 
των Ευρωπαίων ως μιας κοινότητας. Το 
βραβείο θα απονεμηθεί σε τρία από τα 
26 έργα που έχουν προταθεί από 
εθνικές επιτροπές σε κάθε χώρα της ΕΕ, 
ενώ οι εκπρόσωποι των έργων θα προ-
σκληθούν στην τελετή απονομής στο 
Άαχεν της Γερμανίας στις 24 Μαΐου 2022. 

Προσχέδια προτάσεων στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης 
Στις 25 και 26 Μαρτίου, η ολομέλεια της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
συζήτησε, για πρώτη φορά, σχέδια 
προτάσεων που προετοιμάστηκαν κατά 
τη διάρκεια των Ομάδων Εργασίας της 
ολομέλειας.  Τα πρώτα σχέδια προτάσε-
ων είναι οργανωμένα ανά θεματική και 
βασίζονται στις συστάσεις των ομάδων 
Ευρωπαίων πολιτών, των εθνικών 
ομάδων πολιτών, αλλά και ιδεών που 
κατατέθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα 
της Διάσκεψης, αλλά και στις προτάσεις 
που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της ολομέλειας της Διάσκε-
ψης και των ομάδων Εργασίας. Οι ευρω-
βουλευτές τόνισαν ότι ακόμη και οι πιο 
φιλόδοξες προτάσεις πολιτών πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη, και δεσμεύτη-
καν να υπερασπιστούν το πολύτιμο έργο 
που επιτέλεσαν οι ευρωπαίοι πολίτες στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης.  

Χάρτης πορείας για την 
τεχνητή νοημοσύνη
Τον χάρτη πορείας της ΕΕ έως το 2030 
πρότεινε η ειδική επιτροπή για την τεχνη-
τή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας πως, 
ενώ η ΕΕ θα έπρεπε να ηγείται στην 
καινοτομία στον τομέα της τεχνολο-
γικής έρευνας, έχει μείνει πίσω, γεγονός 
που δημιουργεί τον  κίνδυνο να αναπτυ-
χθεί γρήγορα η τεχνολογία σε άλλα 
σημεία του πλανήτη από μη δημοκρατι-
κούς μηχανισμούς. Το κείμενο αναφέρει, 
επίσης, ότι ο δημόσιος διάλογος σχετικά 
με την τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να 
δίνει βάση στις τεράστιες δυνατότητες 
της τεχνολογίας να συμπληρώνει τις 
ανθρώπινες ικανότητες και στα οφέλη 
της χρήσης της στην αγορά εργασίας και 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή και 
στις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Η ΕΕ να προστατεύσει τα 
κονδύλια της από τις 
ολιγαρχικές δομές 
Πρωτοφανείς διαστάσεις έχει λάβει η 
εμφάνιση και εξάπλωση ολιγαρχικών 
δομών, οι οποίες τρέφονται από τη 
διαφθορά και τον έλεγχο των ΜΜΕ, σύμ-
φωνα με έκθεση της επιτροπής Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού (CONT),η οποία 
ψηφίστηκε στην ολομέλεια και υποδει-
κνύει τα κράτη μέλη όπου εντοπίζεται 
εντονότερα αυτό το φαινόμενο. Σύμφωνα 
με την έκθεση, ολιγαρχία χαρακτηρίζεται 
«μια πολιτική ελίτ που καταχράται 
δημόσια κονδύλια από τον ευρωπαϊ-
κό προϋπολογισμό για να εξυπηρετή-
σει το ιδιωτικό της συμφέρον. Συχνά, 
δε, βασίζεται σε επιχειρηματίες που ενερ-
γούν για λογαριασμό της στο πλαίσιο μιας 
δομής όπου συνήθως οι πραγματικοί 
δικαιούχοι και ιδιοκτήτες συγκαλύπτο-
νται». Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρό-
τερους ελέγχους της χρήσης των κονδυλί-
ων σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
την έγκριση του προϋπολογισμού για την 
περίοδο 2021-2027, ο οποίος ανέρχεται 
στο πρωτοφανές ποσό των 1,8 τρισ. 
ευρώ και θα στηρίξει την ανάκαμψη από 
την πανδημία COVID-19 και τις προτεραιό-
τητες της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτι-
κής.

Νόμος για τις Ψηφιακές 
Αγορές: ακόμη ένα βήμα για 
την ευρωπαϊκή ψηφιακή 
στρατηγική
Νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον 
περιορισμό της ισχύος των μεγάλων 
πλατφορμών που λειτουργούν ως ρυθμι-
στές πρόσβασης στις ψηφιακές αγορές 
συμφώνησαν οι διαπραγματευτές του 
ΕΚ και του Συμβουλίου. Ο Νόμος για 
τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) θα περιορί-
σει συγκεκριμένες πρακτικές που χρησιμο-
ποιούνται από τις πλατφόρμες, οι οποίες 
συνδέουν μεγάλη βάση χρηστών με 
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, επιτρέπο-
ντας στην Επιτροπή να διενεργεί ελέγχους 
και να επιβάλλει κυρώσεις όταν δεν 
τηρούνται οι κανόνες. Οι τριμερείς συνομι-
λίες μεταξύ ΕΚ, Συμβουλίου και Επι-
τροπής διήρκησαν σχεδόν 8 ώρες, και οι 
νομοθέτες κατέληξαν επίσης σε κανόνες 
που θα εξασφαλίζουν δικαιότερο 
επιχειρηματικό περιβάλλον για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες που εξαρτώ-
νται από τις πλατφόρμες για να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στην ενιαία 
αγορά. Ακόμη, συμφωνήθηκε ότι  οι 
μεγαλύτερες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυ-
μάτων (όπως το Whatsapp, το 
Facebook Messenger ή το iMessage) 
θα πρέπει να διαλειτουργούν με τα 
λειτουργικά συστήματα μικρότερων 
πλατφορμών, έτσι ώστε οι χρήστες να 
έχουν περισσότερες επιλογές στην επικοι-
νωνία τους. 

EPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

την τρέχουσα εβδομάδα
στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέοι κανόνες στις ευρωεκλογές; 
Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αναμένεται 
να υιοθετήσει συγκεκριμένες προτάσεις για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στις ευρωε-
κλογές. Οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν μια 
πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια με διακρατι-
κούς εκλογικούς καταλόγους, μια ευρωπαϊκή εκλο-

γική αρχή, ισορροπία των φύλων στους εκλογικούς καταλόγους, εξασφάλιση 
πρόσβασης στα εκλογικά κέντρα για άτομα με αναπηρία και καθορισμένη εκλογική 
ημέρα για ολόκληρη την ΕΕ στις 9 Μαΐου. Δευτέρα, 28 Μαρτίου

Ο Josep Borell στο ΕΚ 
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, 
Josep Borrell,  συναντάται με την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τις υποεπι-
τροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ασφάλειας και Άμυνας, για να τις ενημερώσει 
σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής για το 2022. Επίσης, οι ευρωβουλευτές 
θα απευθύνουν ερωτήματα στον κ. Borell σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην 
ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και τις συνέπειες του πολέμου στην ευρωπαϊκή 
ασφάλεια.Δευτέρα, 28 Μαρτίου

Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών θα ανταλλάξει απόψεις με την επίτροπο 
Εσωτερικών Υποθέσεων, Ylva Johansson, σχετικά με το καθεστώς στο οποίο βρίσκο-
νται οι γυναίκες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να σωθούν. Θα συζητηθεί το 
είδος της υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ για να προστατεύσει τις γυναί-
κες πρόσφυγες από τον κίνδυνο της φυλετικής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευ-
σης. Τρίτη, 29 Μαρτίου

Γυναίκες πρόσφυγες από την Ουκρανία 

Το καθεστώς της Στρατηγικής Πυξίδας της Ένωσης, του θεσμού που φιλοδοξεί να 
βάλει τα θεμέλια για το κοινό όραμα ασφάλειας και άμυνας μεταξύ των κρατών 
μελών, θα συζητήσει η υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας με τον Charles Fries, 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για 
την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και την Αντιμετώπιση Κρίσεων. Δευτέρα, 28 
Μαρτίου

Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ

Αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την 
υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, θα πραγματοποιήσουν αποστολή στην Μολδα-
βία, όπου θα εξετάσουν το καθεστώς ασφάλειας της χώρας στον απόηχο της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία, και την επακόλουθη εισροή προσφύγων. Οι ευρωβου-
λευτές σχεδιάζουν να συναντηθούν με εθνικές αρχές και εκπροσώπους διεθνών 
οργανισμών. Σάββατο, 2 Απριλίου 

Αποστολή του ΕΚ στη Μολδαβία 

Ευρωβουλευτές και ομόλογοι τους από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού θα συγκεντρωθούν για την 41η σύνοδο της κοινής τους κοινοβουλευτικής 
συνεδρίασης. Ανάμεσα στα θέματα της ατζέντας βρίσκεται η κατάσταση στη Δυτική 
Αφρική και το Σαχέλ, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η οικονομική ανά-
καμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Παρασκευή, 31 Μαρτίου έως 
Κυριακή, 2 Απριλίου 

Κοινή συνεδρίαση με εκπροσώπους του Οργανισμού των
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 

Αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιούνται ταυτόχρονες προβολές των τριών ταινιών 
που είναι υποψήφιες για το βραβείο Κοινού LUX 2022, σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, έτσι ώστε το κοινό να έχει την ευκαιρία να τις παρακολουθήσει και να ψηφί-
σει την ταινία της προτίμησής του. Υπενθυμίζεται ότι το 50% της ψήφου προέρχε-
ται από το κοινό και το 50% από τους ευρωβουλευτές. Η τελετή απονομής θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου. Βρείτε τις ταινίες εδώ.

Eβδομάδα προβολής των υποψήφιων ταινιών για το
βραβείο LUX2020! 

Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ θα προετοιμαστούν για τη σύνοδο 
της ολομέλειας στις 4-7 Απριλίου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή 
αντίδραση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας έως το 2030, τα αποτελέσματα της 
συνόδου του Συμβουλίου στις 24 και 25 Μαρτίου, και τα αποτελέσματα της ευρωκι-
νεζικής Συνόδου Κορυφής. Επίσης, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφί-
σουν σχετικά με τους ανανεωμένους κανόνες για τα ενεργειακά προγράμματα 
που θα λάβουν υποστήριξη από την ΕΕ, τις διενεργούμενες ακροάσεις για τις παρα-
βιάσεις των ευρωπαϊκών αξιών από την Πολωνία και την Ουγγαρία και το καθε-
στώς των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν. 

Σε ρυθμούς ολομέλειας

Η Υπηρεσία Τύπου του ΕΚ θα διοργανώσει συνέντευξη τύπου, με τους εκπροσώ-
πους των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, στις 12:00 ώρα Ελλάδος την Παρασκευή, 31 
Μαρτίου. 

Πόλεμος στην Ουκρανία: διαδικτυακό σεμινάριο για τα 
ΜΜΕ 
Διαδικτυακό σεμινάριο θα διοργανώσει η Υπηρεσία Τύπου του ΕΚ, με θέμα «Πόλε-
μος στην Ουκρανία: Παραπληροφόρηση και πραγματικότητα» και τη συμμετοχή 
ευρωβουλευτών και ειδικών. Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες του ΕΚ για περισσό-
τερες λεπτομέρειες. Πέμπτη, 30 Μαρτίου

Ενημέρωση για τους δημοσιογράφους 
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