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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας
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Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Τον Ιούλιο του 1988, η Ελλάδα αναλαμβάνει για δεύτερη φορά 
την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκαν ο διεθνής ρόλος που 
πρέπει να διαδραματίσει η Κοινότητα, η προστασία του 
περιβάλλοντος και ο ενοποιημένος κοινωνικός χάρτης. 

Οι 6 βασικές αξίες της ΕΕ
με μια ματιά 
Εσύ ξέρεις ποιες είναι οι έξι θεμελιώδεις 
αξίες, που κατοχυρώνονται από το 
άρθρο 2 της Συνθήκης της Ένωσης, και 
διαπνέουν όλους τους θεσμούς και τις 
αποφάσεις της ΕΕ; Σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, 
δημοκρατία… ε, δεν θα τις πούμε όλες 
εδώ, για να μάθεις και τις υπόλοιπες, 
δες το video! Θα σου πάρει μόλις ένα 
λεπτό. 

Ξέρεις πώς λειτουργεί η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, 
και γιατί είναι σημαντική; 
Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα επιτεύγματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης! Εξασφαλίζει ότι 
αγαθά, υπηρεσίες, άνθρωποι και 
χρήματα μπορούν να μετακινηθούν 
ελεύθερα εντός της ΕΕ. Δείτε στο video 
πώς η ενιαία αγορά φέρνει στους 
καταναλωτές καλύτερες τιμές και 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και 
στις επιχειρήσεις περισσότερες 
ευκαιρίες. 
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Highlight
Το μέλλον είναι στα χέρια σου! 
Είσαι πολίτης της ΕΕ; Θέλουμε τη γνώμη σου! Ανοίγει στις 19 Απριλίου η ψηφιακή 
πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, που θα επιτρέψει στους 
πολίτες ολόκληρης της ΕΕ να συμμετάσχουν χωρίς αποκλεισμούς στο διάλογο, και να 
διατυπώσουν την άποψή τους για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν σημαντικό σχετικά με 
το μέλλον της Ένωσης. Ένας εξειδικευμένος μηχανισμός για την διαχείριση των 
συμβολών των πολιτών μέσω της πλατφόρμας θα συγκεντρώνει και θα αναλύει τα 
βασικά ζητήματα που τίθενται, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των Ομάδων των Ευρωπαίων 
Πολιτών και στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Μείνετε συντονισμένοι!

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcasts του Γραφείου μας, η Μίρκα Κάρρα, 
εθελόντρια του δικτύου mazi.eu, συνομιλεί με την ευρωβουλευτή και Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εν καιρώ πανδημίας, το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της ΕΕ, το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό και την οικονομική 
δραστηριότητα της ΕΕ στη μετα-covid εποχή.

Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου, τι να περιμένουμε 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης;

“Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης - 40 χρόνια Ελλάδα - ΕΕ”

#40ΕλλάδαΕΕ  - Πιο δυνατοί μαζί μετά από κάθε κρίση
Δείτε το τρίτο επεισόδιο της επετειακής σειράς για τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Μαρία Σπυράκη, Εύα Καϊλή, Ελίζα 
Βόζεμπεργκ, Γιώργος Κύρτσος και΄Ελενα Κουντουρά συζητούν για το “ιστορικό 
βήμα του κοινού δανεισμού της ΕΕ”, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
εξηγούν τους μηχανισμούς και τις προτεραιότητες και τονίζουν την σημασία της 
αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 

Πότε θα ραγίσει επιτέλους η “γυάλινη οροφή;” Τι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα; Γιατί 
οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης; 
Παρακολουθήστε τι συζήτησαν οι 5 Ελληνίδες που εκπροσωπούν τη χώρα μας στο ΕΚ 
(Άννα-Μισέλ Ασημακοπουλου, Ελίζα Βόζενμπεργκ, Εύα Καϊλή, Έλενα 
Κουντουρά, Μαρία Σπυράκη) με τη δημοσιογράφο Έλις Κις στην ειδική εκδήλωση 
του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Vogue Greece με αφορμή 
την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, υπό το πρίσμα των 40 ετών από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΕ. Παρενέβησαν οι πρώην ευρωβουλευτές και υπουργοί, Μαριέττα 
Γιαννάκου και Μυρσίνη Ζορμπά. Με τη συζήτηση αυτή, ολοκληρώθηκε ένας μήνας 
δράσεων, αφιερωμένος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Γυναίκες στην πρώτη 
γραμμή κατά της πανδημίας και την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Μάθετε 
περισσότερα για όλες τις δράσεις εδώ.

Μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών θα 
συζητήσουν, για πρώτη φορά, με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το πιστοποιητικό που αναμένεται να 
διευκολύνει τα ταξίδια εντός ΕΕ, αλλά και με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για τις πιθανές επιπτώσεις ενός 
τέτοιου ψηφιακού εγγράφου. Το πιστοποιητικό αναμένεται να περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων το καθεστώς εμβολιασμού και αποτελέσματα τεστ ανίχνευσης για τον 
κορονοϊό. -Τρίτη, 13 Απριλίου 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Ταχύτερη έγκριση εμβολίων από εδώ και πέρα 
Υπό συζήτηση αυτή την εβδομάδα στην επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας μια νέα 
διαδικασία που θα διευκολύνει την ταχύτερη έγκριση εμβολίων κατά του COVID-19. 
Τα νέα εμβόλια θα χρησιμεύουν και ενάντια σε μεταλλάξεις του ιού. -Συζήτηση: Πέμπτη 
15 Απριλίου, Ψηφοφορία: Παρασκευή, 16 Απριλίου

Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό:
ξεκινούν οι διαβουλεύσεις

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που 
κατάφερε να μαζέψει σχεδόν 1,4 εκ. υπογραφές, 
ζητά πανευρωπαϊκή απαγόρευση για την κράτηση 
ζώων φάρμας σε κλουβιά και θα συζητηθεί από 
ευρωβουλευτές, Επιτρόπους, ειδικούς και 

εκπροσώπους Ευρωπαϊκών θεσμών. Μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί ο 
θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας εδώ. -Πέμπτη, 15 Απριλίου 

Τέλος τα ζώα φάρμας
σε κλουβιά; 

Ο εισηγητής της έκθεσης για την Β. Μακεδονία Ilhan Kyuchyuk και ο Αντιπρόσωπος 
της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας, Andreas Schieder, 
συμμετέχουν σε ενημέρωση για την πορεία ένταξης της Β. Μακεδονίας. Στείλτε τα 
στοιχεία σας έως την Τρίτη 13 Απριλίου στο EPathinai@europarl.europa.eu για να 
συμμετάσχετε. -Τετάρτη, 14 Απριλίου, 10:30. 

Πώς διατηρείται η ισορροπία σε μία κοινωνία που 
καθοδηγείται, όλο και περισσότερο, από την 
τεχνολογία; Πώς μπορεί να ρυθμιστεί η ψηφιακή 
παραπληροφόρηση; Μέλη της ειδικής επιτροπής για την 
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή συζητούν. 
-Πέμπτη, 15 Απριλίου 

Η δημοκρατία στην
ψηφιακή εποχή

Online Press Briefing για την Β. Μακεδονία 

Τεχνητή νοημοσύνη: οι ευρωβουλευτές απαντούν 
Εν αναμονή της ειδικής νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα παρουσιαστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου, τρεις ευρωβουλευτές που έχουν 
ασχοληθεί με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΕΚ (Axel Voss, Iban Garcia del 
Blanco και Deirdre Clune) θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, θα 
εξηγήσουν τί περιμένει το ΕΚ και θα παρουσιάσουν την πρόσφατη αναφορά της 
επιτροπής προστασίας των καταναλωτών. Για να συμμετέχετε στη διαδικτυακή 
ενημέρωση Τύπου, στείλτε τα στοιχεία σας στο EPathinai@europarl.europa.eu έως 
την Τρίτη, 13 Απριλίου. -Τετάρτη, 14 Απριλίου, 11:00. 
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