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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 
Στις 16 Μαρτίου του 1998, ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της 
δραχμής στη ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα, το ελληνικό νόμισμα 
εντάσσεται, επίσημα, στον μηχανισμό συναλλαγματικών 
ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, 
απαραίτητη προϋπόθεση στην πορεία προς το κοινό ευρωπαϊκό 
νόμισμα.
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Αναγνώριση γάμων και 
συμφώνων συμβίωσης για 
τα ομόφυλα ζευγάρια σε 
όλη την ΕΕ!
Για να έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα την ίδια 
αντιμετώπιση με τα ετερόφυλα 
ζευγάρια σε θέματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, ψήφισε στην τελευταία 
ολομέλεια το Κοινοβούλιο. Οι 
ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να άρει όλα τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κατά 
την άσκηση των βασικών δικαιωμάτων 
τους. Επιπλέον, το ψήφισμα αναφέρει 
ότι οι οικογένειες και τα παιδιά 
ομόφυλων ζευγαριών πρέπει να έχουν 
ίση αντιμετώπιση πανευρωπαϊκά, ενώ 
παράλληλα η Επιτροπή καλείται να 
αναλάβει δράση κατά της Ρουμανίας, 
της Ουγγαρίας και της Πολωνίας για 
παραβιάσεις των αξιών της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
χαρακτηρίζεται και να αντιμετωπίζεται η 
έμφυλη βία ως έγκλημα σύμφωνα με το 
άρ.83./παρ.1 της Συνθήκης Λειτουργίας 
της Ε.Ε. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων 
(FEMM) και για τις πολιτικές ελευθερίες, 
τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές 
υποθέσεις (LIBE) ενέκριναν κοινή 
νομοθετική έκθεση με συστάσεις προς 
την Επιτροπή για τον προσδιορισμό της 
βίας με βάση το φύλο ως νέο τομέα 
εγκληματικότητας. Μεταξύ άλλων οι 
ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τη 
γυναικοκτονία ως την πιο ακραία μορφή 
έμφυλης βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών. 

Έγκλημα η έμφυλη βία 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
δίκαιο

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Animasyros προς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τι έχει κάνει 
η Ευρώπη για μένα; 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει φέτος το Διεθνές 
Φεστιβάλ Animation της Σύρου, Animasyros. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε 
υβριδική μορφή από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 
4:30-6:00 μ.μ μην χάσετε την ανοικτή συζήτηση με τίτλο «Τι έχει κάνει η Ευρώπη 
για μένα;». Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστας 
Τσουτσοπλίδης, συνομιλεί με τον Φωκίωνα Ξένο, animator και σκηνοθέτη και με 
νέους εκπροσώπους της animation κοινότητας με αφορμή την 40η επέτειο από την 
ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. Η δράση έχει στόχο να προκαλέσει την ελληνική 
κοινότητα animation στη δημιουργία μιας σύντομης ταινίας animation για το παρόν και 
το μέλλον της Ευρώπης. «Παρακολουθήστε κι εσείς τη συζήτηση στην επίσημη 
ιστοσελίδα του AnimaSyros. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

SOTEU: ανάκαμψη, πράσινη μετάβαση, κορωνοϊός  και 
ασφάλεια με επίκεντρο τον πολίτη!
Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, κατά την πρώτη σύνοδο της ολομέλειας μετά το 
καλοκαίρι, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για την κατάσταση της Ένωσης  με την 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula Von De Leyen. Ως άμεσες προκλήσεις για 
την ΕΕ επισημάνθηκαν ο κορωνοϊός, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή 
και η εξωτερική πολιτική. Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες «ανέκριναν» 
την πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική της ΕΕ σε φλέγοντα ζητήματα όπως 
ο εμβολιασμός, η πρόληψη μελλοντικών πανδημιών και η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Αξιολόγησαν, τη μέχρι τώρα πορεία της Επιτροπής και τόνισαν την 
ανάγκη δημιουργίας πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη. Για πρώτη φορά μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, στο Στρασβούργο βρέθηκαν πάνω από 200 εκπρόσωποι του 
τύπου από όλο τον κόσμο!

Δείτε περισσότερα εδώ

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: 
οι πολίτες στο Στρασβούργο!  

«Το μέλλον είναι δικό μας»: οι νέοι
ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης και τις σημαντικές 
προκλήσεις των επόμενων ετών. Έμφαση θα δοθεί στο ρόλο των πολιτών, οι οποίοι 
καλούνται να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος. Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Τι θα συζητήσουν
οι ευρωβουλευτές; 

Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν τους υποψήφιους για το Βραβείο Ζαχάρωφ για 
την Ελευθερία της Σκέψης, βραβείο που απονεμήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για πρώτη φορά το 1988 στον Nelson Mandela και τον Anatoli 
Marchenko και αποτελεί την υπέρτατη αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
δράσεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το ΕΚ απονέμει το Βραβείο 
Ζαχάρωφ με χρηματικό έπαθλο 50 000 ευρώ σε ειδική τελετή στο Στρασβούργο 
κάθε Δεκέμβριο, ενώ ο νικητής ανακοινώνεται στη δεύτερη ολομέλεια του 
Οκτωβρίου. Περσινός νικητής ήταν η δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία. 
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.

Ώρα Sakharov 2021

Ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο οι πρώτες 
συνεδριάσεις των πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης στην έδρα του ΕΚ, στο Στρασβούργο. Από 
τα πρώτα θέματα που θα συζητηθούν είναι η 
οικονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανεργία, η 

εκπαίδευση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι πολίτες αναμένεται να καταλήξουν 
σε κάποιες πρώτες συστάσεις για αλλαγή των πολιτικών της ΕΕ. Τα τελικά 
αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Παρακολουθήστε 
ζωντανά τις διαβουλεύσεις των πολιτών στη Ψηφιακή Πλατφόρμα της Διάσκεψης. 
Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου.

Το ΕΚ θα συζητήσει για την εκδήλωση των νέων της 
Ευρώπης (EYE) που θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική 
μορφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Χιλιάδες νέοι, άτομα 
ηλικίας 16 έως 30 ετών, από όλη την Ε.Ε. 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στην καρδία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, για να μοιραστούν τις ιδέες 
τους και να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου.

Μπλε κάρτα για 
εργαζόμενους υψηλής 
ειδίκευσης στην ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με τη 
μεταρρύθμιση των κριτηρίων 
απόκτησης μπλε κάρτας, 
υποστηρίζοντας τη διευκόλυνση 
απασχόλησης εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης από χώρες εκτός της 
Ένωσης ώστε να καλυφθούν κενές 
θέσεις εργασίας σε βασικούς τομείς. Η 
μεταρρύθμιση αυτή προσφέρει 
περισσότερα δικαιώματα για τους 
δικαιούχους και τις οικογένειες τους, 
όπως η ευκολότερη μετακίνηση τους 
εντός της ΕΕ. Για την έναρξη ισχύος της 
αναθεωρημένης οδηγίας, απομένει η 
έγκριση από το Συμβούλιο και 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση 
σχετικά με το μέλλον του Αφγανιστάν 
τόνισαν την ανάγκη παροχή βοήθειας 
σε όσους διατρέχουν κίνδυνο όπως 
ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, παιδιά και 
γυναίκες. Παράλληλα, ζήτησαν τη 
διευκόλυνση παροχής βίζας για τις 
γυναίκες ώστε να προστατευθούν όσες 
βρίσκονται σε κίνδυνο και στάθηκαν 
στην προτεραιότητα να απομακρυνθεί 
με ασφάλεια ο κόσμος μετά την 
επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, 
αλλά  και στην ανάγκη ύπαρξη 
στρατηγικής αντιμετώπισης και 
διαχείρισης των νέων μεταναστευτικών 
εισροών. 

Ποια τα επόμενα βήματα για 
το Αφγανιστάν;

Στενότερη συνεργασία 
για μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας
Για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου 
ανθεκτικού πλαισίου υγειονομικής 
ασφάλειας με ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων για 
την πρόληψη ασθενειών και την ύπαρξη 
μεγαλύτερης διαφάνειας στις δημόσιες 
συμβάσεις, ψήφισε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  Το ψήφισμα στοχεύει 
στην ενίσχυση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και στη διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC), ώστε να ενισχυθούν οι 
δυνατότητες αντιμετώπισης θεμάτων 
υγείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν, επίσης, την 
ύπαρξη πλάνου δράσης από τα 
κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών πανδημιών. 

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν τη  
στήριξη υπό ένταξη χωρών με 14,2 δισ. 
ευρώ, για την περίοδο 2021-2027, ώστε 
να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις 
απαραίτητες για τη συμμόρφωσή τους 
με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αξίες της 
ΕΕ. Οι χώρες που θα λάβουν τα 
χρήματα είναι η Αλβανία, η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσσοβο, το 
Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η 
Σερβία και η Τουρκία. Η οικονομική 
στήριξη, αφορά σε απαραίτητες 
πολιτικές, θεσμικές, διοικητικές, 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και θα μειώνεται ή θα 
αναστέλλεται σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης των χωρών με τους 
κανόνες και τις αξίες της ΕΕ. 

14,2 δισ. σε υποψήφια 
κράτη-μέλη 

ΕΕ – Κίνα: Το όραμα του 
Κοινοβουλίου για μια νέα 
στρατηγική σχέση
To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε 
τη συνέχιση των συζητήσεων με την 
Κίνα για παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η 
κλιματική αλλαγή και η υγεία, 
εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Θιβέτ και στο Χονγκ 
Κονγκ. Βασικά ζητούμενα, μεταξύ 
άλλων, είναι η αντιμετώπιση κινεζικών 
δράσεων παραπληροφόρησης αλλά και 
η εξαίρεση εταιρειών παροχής δικτύων 
5G και 6G που δεν πληρούν τα πρότυπα 
ασφαλείας. 

Αξιολογώντας την κατάσταση των 
σχέσεων ΈΕ-Ρωσίας, το ΕΚ δήλωσε ότι 
η Ένωση πρέπει να κάνει διάκριση 
μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και του 
ρωσικού λαού και να αντιδράσει στις 
επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας. 
Παράλληλα, χρειάζεται να θέσει τις 
βάσεις για συνεργασία με μια 
μελλοντικά δημοκρατική χώρα και 
ιδιαίτερα με την κοινωνία των πολιτών. 
Οι ευρωβουλευτές επεσήμαναν ως 
αναγκαία τη στήριξη των γειτονικών 
χωρών της Ρωσίας και των ακτιβιστών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ δεν 
απέκλεισαν την ανάγκη επιβολής 
κυρώσεων όταν κριθεί αναγκαίο.

Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας: άλλο η 
κυβέρνηση, άλλο οι πολίτες 

35 εκατ. για την Ελλάδα 
λόγω Brexit
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη 
δημιουργία ταμείου προσαρμογής 
ύψους 5 δισ. ευρώ για την 
αντιμετώπιση του οικονομικού, 
κοινωνικού και γεωγραφικού 
αντικτύπου του Brexit. Τα χρήματα θα 
διατεθούν για τη στήριξη επιχειρήσεων 
και τοπικών κοινοτήτων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη 
μέλη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Η 
προκαταβολή 1,6 δισ. ευρώ αναμένεται 
να δοθεί εντός του 2021. Η Ελλάδα 
αναμένεται να λάβει περισσότερα από 
35 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές απαιτούν δίκαιη και 
ίση κοινωνική προστασία για τα άτομα 
που απασχολούνται από ψηφιακές 
πλατφόρμες όπως οι υπηρεσίες 
παράδοσης τροφίμων. Μεταξύ των 
αιτημάτων είναι οι εργαζόμενοι να μη 
θεωρούνται αυτό-απασχολούμενοι, η 
ασφάλιση ατυχημάτων και η ύπαρξη 
διαφάνειας στις ψηφιακές πλατφόρμες 
για την προστασία τόσο του 
καταναλωτή όσο και του εργαζομένου. 

Για τα δικαιώματα 
των…ντελιβεράδων 


