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Παρακολουθήστε διαδικτυακά το συμπόσιο για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ (26 - 27 Μαρτίου), που συνδιοργανώνει το Europe Direct 
Βορείου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το Σάββατο 11:00-12:30 παρακολουθήστε το πάνελ 
που συντονίζει ο επικεφαλής του Γραφείου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, με θέμα 
«Η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης» (Από τα ΜΟΠ στο ΕΣΠΑ). Στο συμπόσιο 
συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και πλήθος 
ακαδημαϊκών. Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ. 
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40 χρόνια σε 40 λέξεις 
 

 

Στις 4 με 6 Δεκεμβρίου του 1983 φιλοξενείται στην Αθήνα το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συζητούνται καίρια θέματα 
για τον προϋπολογισμό, την κοινή γεωργική πολιτική, τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη δημιουργία νέων κοινωνικών 
πολιτικών, αλλά και τη μελλοντική χρηματοδότηση της 
Επιτροπής.  

Δυτικά Βαλκάνια σε
τροχιά ένταξης; 
Θετική βρήκαν οι ευρωβουλευτές την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε Κόσοβο, 
Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία 
ενόψει των ενταξιακών τους 
διαπραγματεύσεων, σε 
συζήτηση για τις εκθέσεις της επιτροπής 
για το 2019-2020. Οι ευρωβουλευτές 
τόνισαν ότι ο δρόμος προς την ένταξη 
βασίζεται σε ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το 
κράτος δικαίου και η λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών. 

Ψηφιακό Πράσινο 
Πιστοποιητικό για την 
επανεκκίνηση των 
ταξιδιών στην ΕΕ 
Οι ευρωβουλευτές επιταχύνουν τις 
διαδικασίες για την έγκριση, έως τον 
Ιούνιο, ενός πιστοποιητικού που θα 
ευνοήσει τις ασφαλείς μετακινήσεις 
στην περίοδο της πανδημίας, ενώ 
μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες 
όπως έαν ο ταξιδιώτης έχει 
εμβολιαστεί, αποτελέσματα τεστ για τον 
κορονοϊό κ.α. “Το πιστοποιητικό θα 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μας 
στη Ζώνη Σέγκεν”, σχολίασε ο 
πρόεδρος της επιτροπής Ελευθεριών 
Juan Fernando Lopez Aguilar, 
ωστόσο οι ευρωβουλευτές 
επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να γίνει 
αιτία προκατάληψης ενάντια σε όσους 
δεν έχουν εμβολιαστεί. 

Εμβόλια Covid 19: η
AstraZeneca δεν έχει 
παραδώσει ούτε το 25% 
των συμφωνηθέντων
Οι επιτροπές Περιβάλλοντος και 
Δημόσιας Υγείας και Προϋπολογισμού 
“ανέκριναν” αξιωματούχους της ΕΕ 
σχετικά με τις χορηγήσεις εγκρίσεων και 
τις προμήθειες των εμβολίων, 
εκφράζοντας ανησυχίες για την 
αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος εγκρίσεων, για τις φήμες 
ότι παρτίδες εμβολίων διοχετεύονται 
στη μαύρη αγορά και για τον ίσο 
καταμερισμό των δόσεων. Δείτε τι τους 
απάντησε η Εκτελεστική Διευθύντρια 
του ΕΟΦ, Emer Cooke, και η Γενική 
Διευθύντρια Υγείας της Επιτροπής, 
Sandra Galina. 
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Τουρισμός: η ΕΕ ως 
κορυφαίος προορισμός 
στον απόηχο της 
πανδημίας
Οι ευρωβουλευτές ζητούν μια νέα 
στρατηγική για καθαρό, ασφαλή και 
βιώσιμο τουρισμό, έναν κλάδο που 
αντιπροσωπεύει το 10%  του ΑΕΠ της 
Ένωσης και έχει πληγεί σημαντικά από 
την πανδημία .Οικονομική ενίσχυση με 
επενδύσεις, μειωμένο ΦΠΑ, ενιαίο 
πιστοποιητικό εμβολιασμού και κοινό 
πρωτόκολλο τεστ για τον κορονοϊό, θα 
διευκολύνουν τις μετακινήσεις. 
Παρακολουθήστε την συζήτηση εδώ.  

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Την εβδομάδα 29 Μαρτίου - 4 Απριλίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνεδριάσεις 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες θα 
επανεκκινήσουν στις 6 Απριλίου. 

Ευχές σε όσους γιορτάζουν το Καθολικό Πάσχα (4 Απριλίου)! 

Στο μεταξύ, μπορείτε να: 
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40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες (1981-2021)» | Διήμερο online συμπόσιο

Πάρετε μια γεύση από κινηματογράφο
Φέτος, στο πλαίσιο του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Βραβείου Κοινού LUX, το 50% 
των ψήφων διαμορφώνουν οι ευρωβουλευτές και το 50% οι Ευρωπαίοι πολίτες! 
Δείτε εδώ τις τρεις ταινίες - φιναλίστ αλλά και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να 
ψηφίσετε. 

Ανακαλύψετε τις
οπτικοακουστικές υπηρεσίες του ΕΚ
για δημοσιογράφους και ΜΜΕ 

Highlight
Ο Πρόεδρος του ΕΚ για τα 200 χρόνια από το 1821
Ο David Sassoli έκανε ειδική αναφορά στην ελληνική επέτειο κατά την ομιλία του στην 
έναρξη της oλομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντας για την 
πανευρωπαϊκή διάσταση που απέκτησε ο αγώνας των Ελλήνων και τη θέση της 
Ελλάδας στην καρδιά της ΕΕ εδώ και 40 χρόνια. Εδώ, οι δηλώσεις του Προέδρου του 
ΕΚ με ελληνικούς υπότιτλους, και εδώ, το σχετικό tweet του στα ελληνικά. 

Κάθε μέρα, 730 τόνοι 
αποβλήτων πετάγονται 
απευθείας στη Μεσόγειο 
Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν 
έκθεση που ζητά επείγοντα μέτρα για να 
σταματήσει η καταστροφική ρύπανση 
των υδάτων, υπογραμμίζοντας ότι ένας 
μέσος καταναλωτής οστρακοειδών από 
τη Μεσόγειο καταναλώνει εμμέσως 
11.000 θραύσματα πλαστικών το χρόνο. 
Το 27 % των θαλάσσιων απορριμάτων 
προέρχονται από απόβλητα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, κι έτσι είναι 
επείγουσα η ανάγκη για εντατικά 
προγράμματα ανακύκλωσης, αλλά και 
για ριζική μείωση της χρήσης των 
πλαστικών, καθώς το 80% των 
θαλάσσιων αποβλήτων, προέρχονται 
από την ξηρά. 

Το ΕΚ απειλεί να κινηθεί 
νομικά εναντίον της 
Επιτροπής 
Οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν την 
Επιτροπή πως θα προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη, εάν καθυστερήσει κι άλλο 
την εφαρμογή του μηχανισμού 
αιρεσιμότητας για την προστασία του 
προϋπολογισμού αλλά και των αξιών 
της Ένωσης. Την καλούν εξάλλου να 
βιαστεί, ενόψει και της επικείμενης 
εκταμίευσης πόρων του ταμείου 
ανάκαμψης NextGenerationEU. Ο νέος 
μηχανισμός, που έχει τεθεί σε ισχύ από 
τον Ιανουάριο του 2021, είναι, όπως 
τονίζουν οι ίδιοι, νομικά δεσμευτικός, 
και είναι ένα εργαλείο που θα 
προστατεύει τα κονδύλια της ΕΕ από 
περιστατικά κατάχρησης από χώρες 
που διαπιστωμένα δεν σέβονται το 
κράτος δικαίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παράγει πλούσιο 
οπτικοακουστικό υλικό καθημερινά, ενώ υποστηρίζει 
το έργο των δημοσιογράφων σε σύγχρονα στούντιο 
και εγκαταστάσεις σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. 
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