
 
Εμβόλια COVID-19: ακρόαση με τους διευθύνοντες
συμβούλους των φαρμακευτικών
 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους επιτρόπους
Breton και Κυριακίδου τρόπους βελτίωσης της ικανότητας παραγωγής και παράδοσης
εμβολίων COVID-19.
 
Την Πέμπτη, τα μέλη των επιτροπών Δημόσιας Υγείας (ENVI) και Βιομηχανίας (ITRE) θα
συζητήσουν με εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας που συμμετέχουν στην
ανάπτυξη, την παρασκευή και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εμβολίων της ΕΕ κατά
της νόσου COVID-19.
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Πότε: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, 16.00-19.00 (τοπική ώρα)
 
Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κτίριο Paul-Henri Spaak (3C050) και μέσω
τηλεδιάσκεψης
 
Η πλήρης ημερήσια διάταξη της ακρόασης είναι διαθέσιμη εδώ.
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση ζωντανά εδώ.
 
Ενημέρωση για εκπροσώπους των ΜΜΕ
 
Την  Τετάρτη  24  Φεβρουαρίου  στις  11.30  (τοπική  ώρα),  η  υπηρεσία  Τύπου  του
Κοινοβουλίου θα διοργανώσει τεχνική ενημέρωση για τους δημοσιογράφους πριν από
την ακρόαση, με τον πρόεδρο της ENVI Pascal Canfin (Renew, Γαλλία) και τον πρόεδρο
της ITRE Cristian Bușoi (ΕΛΚ, Ρουμανία).
 
Για να συμμετάσχετε στην ενημέρωση, μπορείτε να στείλετε το όνομά σας και το μέσο
ενημέρωσης που εκπροσωπείτε στη διεύθυνση envi-press@europarl.europa.eu.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε σειρά συζητήσεων σε διάφορες επιτροπές,
καθώς και  σε συνόδους ολομέλειας,  σχετικά με διάφορες πτυχές της στρατηγικής
εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συζήτησης
στην ολομέλεια του Φεβρουαρίου 2021, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η ΕΕ πρέπει να
συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειές της για την καταπολέμηση της πανδημίας
COVID-19 και να λάβει επείγοντα μέτρα για την επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίων,
ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.
 
Σύμφωνα με τη στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ, τρία εμβόλια κατά της νόσου COVID-19
έχουν εγκριθεί  για χρήση στην ΕΕ μετά από θετικές επιστημονικές συστάσεις του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (BioNTech-Pfizer, Moderna και AstraZeneca). Έχουν
συναφθεί ακόμα τρεις συμβάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την αγορά εμβολίων από τις
Johnson & Johnson (υποβλήθηκε αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους), Sanofi-GSK
και CureVac (υπό κυλιόμενη επανεξέταση), μόλις αποδειχθεί ότι αυτά τα εμβόλια είναι
ασφαλή και αποτελεσματικά. Ολοκληρώθηκαν επίσης διερευνητικές συνομιλίες με δύο
εταιρείες, τη Novavax και τη Valneva.
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - Εμβόλια COVID-19: οι ευρωβουλευτές ζητούν ευρωπαϊκή και παγκόσμια
αλληλεγγύη (10.02.2021)
Δελτίο Τύπου - «MEPs urge EU countries to be transparent about their COVID-19 vaccine
supplies» (05.02.2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (στρατηγική της ΕΕ για τα
εμβόλια)
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/02-24/Programme_Joint_ENVI-ITRE_Public_Hearing_250221_FINAL_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety-committee-on-industry-research-and-energy_20210225-1600-COMMITTEE-ENVI-ITRE_vd
mailto:envi-press@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97104
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97104/emvolia-covid-19-oi-eurovouleutes-zitoun-europaiki-kai-pagkosmia-allileggui
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97104/emvolia-covid-19-oi-eurovouleutes-zitoun-europaiki-kai-pagkosmia-allileggui
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-vaccine-strategy_17406_pk
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