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Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Προεδρίας της, η Ελλάδα 
αποδέχεται το «Πακέτο Delors» του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Jacques Delors και προσθέτει προτάσεις για μία 
σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η ισότητα των φύλων, η 
εκπαίδευση και η ανεργία στην Κοινότητα.  
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το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Ήρθε η ώρα να συμμετάσχουμε όλοι στη 
διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ! Στις 19 Απριλίου, 
οι Πρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, Guy 

Verhofstadt και Ana Paula Zacarias και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία Dubravka Šuica θα 
παρουσιάσουν το νέο, ψηφιακό, πολύγλωσσο εργαλείο που θα επιτρέψει στους 
πολίτες της Ένωσης να συμβάλλουν στην Διάσκεψη. Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ. 
Συνέντευξη Τύπου Δευτέρα,19 Απριλίου, στις 14:00. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης: η παρουσίαση της
ψηφιακής πλατφόρμας 

ΤΟ ΕΚ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
ενός φιλόδοξου σχεδίου για το κλίμα στην ΕΕ, και την 
Τρίτη ευρωβουλευτές και η προεδρία του 
Συμβουλίου θα συναντηθούν προκειμένου να 
προσπαθήσουν να έρθουν σε συμφωνία για τον 

Κλιματικό Νόμο, ο οποίος, ως μέρος του European Green Deal, εάν επικυρωθεί, θα 
καταστήσει νομική υποχρέωση της ΕΕ το να γίνει ουδέτερη κλιματικά έως το 
2050. Τρίτη, 20 Απριλίου. 

Τι κάνουμε για την
κλιματική αλλαγή;

Οι επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης 
και Προϋπολογισμών θα εξετάσουν την κοινή 
έκθεση υλοποίησης για τα Καταπιστευματικά 

Ταμεία της ΕΕ και τον Μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Οι 
ευρωβουλευτές εκφράζουν ρητά την ανάγκη να να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση 
σε εκπαίδευση, υγεία και άλλες βασικές ανάγκες των προσφύγων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες. Η έκθεση θα αξιολογήσει την πρόοδο 
της υλοποίησης και θα προτείνει τα επόμενα βήματα, στο πλαίσιο του νέου 
Πολυετούς Δημοσιονομικούς Πλαισίου της ΕΕ 2021-2027. Μάθετε περισσότερα για τα 
Καταπιστευματικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Μηχανισμό για τους 
πρόσφυγες στην Τουρκία στην εις βάθος ανάλυση της Κοινοβουλευτικής 
υπηρεσίας Έρευνας της ΕΕ. Δευτέρα,19 Απριλίου.

Kοινή έκθεση για τα
Καταπιστευματικά Ταμεία της ΕΕ
και τον Μηχανισμό για τους
πρόσφυγες στην Τουρκία.

κράτους δικαίου, η στρατιωτική και πολιτική συμμετοχή στη Λιβύη, τη Συρία και 
το  Nagorno-Karabakh. Ψηφοφορία: Πέμπτη, 22 Απριλίου. Αποτελέσματα: Παρασκευή, 
23 Απριλίου.

Σχέσεις Τουρκίας- ΕΕ
Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα 
πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για την Τουρκία και τις 
σχέσεις της με την  ΕΕ. Μεταξύ των ζητημάτων που 
αναμένεται να συμπεριληφθούν στο κείμενο είναι η 
συμφωνία για το μεταναστευτικό, η κατοχή της 
Κύπρου, οι παράνομες γεωτρήσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, οι παραβιάσεις σε ζητήματα 

Οι συζητήσεις και οι πρωτοβουλίες στις επιτροπές και την ολομέλεια του ΕΚ σχετικά 
με την πανδημία δεν σταματούν. Μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας 
Υγείας θα συζητήσουν με την Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδη και με 
εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το σχέδιο για μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας για την παγκόσμια διάσταση της αντιμετώπισης της 
πανδημίας.Τρίτη, 20 Απριλίου, στις 10:00 και τις15:45.

Πανδημία: τα επόμενα ευρωπαϊκά βήματα

Συζήτηση για τα Ελληνικά Κέντρα Υποδοχής
μεταναστών και προσφύγων
Η φροντίδα ψυχικής υγείας και γενικότερης ευημερίας των ευάλωτων αιτούντων άσυλο 
στα Ελληνικά Κέντρα Υποδοχής θα είναι το αντικείμενο συζήτησης στην επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Μαργαρίτη Σχοινά. Δευτέρα,19 Απριλίου στις 19:00.

Ενημέρωση δημοσιογράφων για τους
κατώτατους μισθούς
Πριν την παρουσίαση της έκθεσης για την προτεινόμενη οδηγία για τους επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, οι εισηγητές της επιτροπής Εργασίας θα πραγματοποιήσουν 
διαδικτυακή ενημέρωση Τύπου. Εφόσον υιοθετηθεί, η έκθεση θα αποτελέσει τη 
βάση εργασίας για τις διαπραγματεύσεις του ΕΚ με το Συμβούλιο. Οι ενδιαφερόμενοι 
δημοσιογράφοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο EPathinai@europarl.europa.eu 
έως την Τετάρτη στις 14:00. Πέμπτη, 22 Απριλίου,11:00.

Το ΕΚ σε ρυθμό προετοιμασίας για την ολομέλεια 
Οι ευρωβουλευτές στις επιτροπές και τις ομάδες του ΕΚ προετοιμάζονται για την 
επόμενη σύνοδο της ολομέλειας, στις 26 - 29 Απριλίου, στο πλαίσιο της οποίας θα 
συζητηθούν τα αποτελέσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής (25-26 Μαρτίου). 
Στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες της ολομέλειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, τα δικαιώματα των επιβατών στις 
σιδηροδρομικές μετακινήσεις, νέος νόμος που αποτρέπει την διασπορά υλικού 
συνδεδεμένου με την τρομοκρατία στο διαδίκτυο, τα προγράμματα LIFE και 
HORIZON, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP 

Έχετε περιθώριο έως τις 29 Απριλίου! 
Το βραβείο απευθύνεται σε άτομα, ή 
ομάδες, ενώσεις και οργανισμούς που 
συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
προωθούν τις κοινές μας αξίες. Δείτε 
τους περσινούς νικητές ανά χώρα εδώ. 

Ψηφιακό Πράσινο 
Πιστοποιητικό έως τέλη 
Ιουνίου;
Σε συζήτηση με τον επίτροπο 
Δικαιοσύνης Didier Reynders, μέλη της 
επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
ζήτησαν από την Επιτροπή να μην 
καταστεί το Ψηφιακό Πράσινο 
Πιστοποιητικό “de facto” 
προαπαιτούμενο για τα ταξίδια εντός 
ΕΕ. Εξάλλου, τόνισαν, το ζητούμενο 
είναι το πιστοποιητικό, είτε χάρτινο είτε 
ψηφιακό, και με στοιχεία μόνο σχετικά 
με την πανδημία που δεν θα 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων, να 
διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση- 
όχι να την περιορίσει. Παρακολουθήστε 
τη συζήτηση εδώ.

1,4 εκ. Ευρωπαίοι 
απαιτούν: σταματήστε την 
κράτηση ζώων φάρμας σε 
κλουβιά

Βραβείο Καρλομάγνου για 
τη Νεολαία: συμπεριληπτική 
παιδεία και δυσλεξία στο 
προσκήνιο για τους Έλληνες 
νικητές 
Η επιτακτική ανάγκη για 
“συμπεριληπτική παιδεία χωρίς 
αποκλεισμούς” βρίσκεται στο 
επίκεντρο της δράσης που διακρίθηκε 
από την Ελλάδα και προκρίνεται στην 
τελική φάση του διαγωνισμού για το 
Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία. 
Στο project συμμετέχουν μαθητές με 
δυσλεξία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, και έχει ως στόχο την παιδεία 
χωρίς αποκλεισμούς ή στιγματισμό της 
διαφορετικότητας. Διαβάστε εδώ 
περισσότερες πληροφορίες για το 
βραβείο και τους όρους συμμετοχής. 

Θέλετε να προτείνετε 
κάποιον για το φετινό 
Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη; 

Με μια κινητοποίηση που συγκέντρωσε 
τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό 
υπογραφών που στήριξαν έως τώρα 
κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, 1,4 εκ. Ευρωπαίοι ζητούν να 
σταματήσει η κράτηση σε κλουβιά μιας 
σειράς ζώων φάρμας, όπως κότες, 
κουνέλια, πουλερικά, ορτύκια, χήνες, 
χοίροι και μοσχάρια. Σε κοινή συζήτηση 
των επιτροπών Γεωργίας και Αναφορών, 
οι εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας 
ζήτησαν να ενισχυθούν οι αγρότες με 
μέσα για να προχωρήσουν σε μετάβαση 
σε εναλλακτικά συστήματα, όπως 
αχυρώνες, ελεύθερη βοσκή κλπ. Ο  
πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας 
Norbert Lins συμφώνησε ότι η 
μεταχείριση των ζώων στην ΕΕ χρήζει 
βελτίωσης. Παρακολουθήστε τη 
συζήτηση εδώ.

“Το Brexit είναι ένα 
τεράστιο λάθος, αλλά 
τώρα πρέπει να βάλουμε 
τις βάσεις για το μέλλον”

Τέλος στις πειρατικές 
προβολές αθλητικών 
αγώνων;
Η επιτροπή Νομικών Υποθέσεων 
ενέκρινε ψήφισμα, με το οποίο ζητά να 
σταματήσει η παράνομη προβολή 
αθλητικών αγώνων και ζητά από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά 
προσαρμοσμένα στη live προβολή, τα 
οποία θα επιτρέπουν την άμεση 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης στο παράνομο 
περιεχόμενο, χωρίς αποκλεισμό της 
νόμιμης ζωντανής μετάδοσης. “Οι 
αθλητικοί σύλλογοι δεν μπορούν να 
πουλήσουν εισιτήρια αυτή τη στιγμή” 
σχολίασε ο πρόεδρος της επιτροπής, 
Adrián Vázquez Lázara. “Πρέπει να 
προστατέψουμε το μόνο εισόδημα που 
έχουν, τα δικαιώματα των τηλεοπτικών 
προβολών”. 

Υπερψηφίστηκε από τις επιτροπές 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς 
Εμπορίου, η συμφωνία που θεμελιώνει 
τους κανόνες για τη μελλοντική σχέση ΕΕ 
- Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την
αναστάτωση που έχει προκληθεί στο
εμπόριο από το Brexit. Με την
επικύρωση της συνθήκης από την
ολομέλεια, θα επιστρέψει η νομική
κατοχύρωση στις εταιρίες που τώρα
δραστηριοποιούνται σε ένα αβέβαιο
περιβάλλον, όπως σχολίασε ο εισηγητής
της συμφωνίας, Andreas Schieder.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Ημερίδα για τον 
μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό της ΕΕ 
στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης

Τέταρτο επεισόδιο #40
ΕλλάδαΕΕ: Η κοινή μας 
ταυτότητα 
Στο νέο επεισόδιο από την σειρά 
βίντεο με μαρτυρίες Ελλήνων 
ευρωβουλευτών που δημιούργησε το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με αφορμή 
τα 40 χρόνια από την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, οι 
Αλέξης Γεωργούλης, Γιώργος 
Κύρτσος και Εύα Καϊλή συζητούν για τη 
συμμετοχή και προσφορά της χώρας 
μας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά 
και τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός 
της ζώνης Σένγκεν και το πρόγραμμα 
Erasmus που συμβάλλει ενεργά στη 
διεύρυνση των πολιτισμικών οριζόντων 
των νέων, αναδεικνύοντας για ακόμη 
μια φορά ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι 
μας. Δείτε εδώ ολόκληρη τη σειρά και 
κάθε Πέμπτη συντονιστείτε στο κανάλι 
μας στο YouTube για ένα ολόφρεσκο 
επεισόδιο! 

Ο επικεφαλής του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, θα 
μιλήσει σε ημερίδα για το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, που 
διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Πειραιώς, υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με 
την υποστήριξη του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στο 
πλαίσιο διαβουλεύσεων για τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης. Συντονιστείτε την Πέμπτη 22 
Απριλίου στις 10:00-14:00, εδώ. 
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