
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διενεργήθηκε για λογαριασμό 
του ΕΚ, η στήριξη των πολιτών προς την ΕΕ, ειδικά προς το ΕΚ, αυξήθηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Οι Έλληνες (70%) και οι Ευρωπαίοι (58%) επιθυμούν το 
ΕΚ να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον ενώ έχουν θετική άποψη 
για το Κοινοβούλιο κατά 24% και 36% αντίστοιχα.  Περίπου το ένα τρίτο των ερωτη-
θέντων πανευρωπαϊκά, ανέδειξαν ως κορυφαίες αξίες προς υπεράσπιση τη δημο-
κρατία, την ελευθερία του λόγου και της σκέψης και την προστασία των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και τον κόσμο. Στην Ελλάδα στην κορυφή αναδείχθη-
κε το κράτος δικαίου (39%) και, σε απόσταση αναπνοής,η δημοκρατία (38%). Αντί-
στοιχα, σε πρόσφατη έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης, εννέα στους δέκα Ευρωπαί-
ους είχαν απαντήσει ότι απομένουν ακόμη αρκετά που πρέπει να γίνουν για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας στην ΕΕ. Κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες για το 
ΕΚ θεωρούνται από τους Ευρωπαίους η δημόσια υγεία (42%), η καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (40%) και η δράση κατά της κλιματι-
κής αλλαγής (39%). Η πλειοψηφία των Ελλήνων (65%) σε αυτή την ερώτηση ιεράρ-
χησε ψηλά την υποστήριξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola, τόνισε 
ότι «δε μπορούμε να θεωρούμε τη δημοκρατία δεδομένη. Ο εξτρεμισμός, ο αυταρχι-
σμός και ο εθνικισμός αποτελούν σήμερα αυξανόμενες απειλές για το κοινό μας 
ευρωπαϊκό εγχείρημα». 
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τι προτείνει το ΕΚ για την 
καταπολέμηση του καρκίνου;
Στην ΕΕ, εντοπίζεται το 25% των περι-
πτώσεων καρκίνου, αν και φιλοξενεί 
περίπου μόνο το 10% του παγκόσμιου 
πληθυσμού.  Εδώ και ενάμιση χρόνο, 
στο ΕΚ έχει συσταθεί ειδική επιτροπή 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου που 
εργάζεται πυρετωδώς για να παρουσιά-
σει προτάσεις αντιμετώπισης της ασθέ-
νειας στο πεδίο της πρόληψης, της 
θεραπείας και της έρευνας.  Μετά από 
διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές των 
κρατών-μελών, διεθνείς οργανισμούς 
και εμπειρογνώμονες, η σχετική έκθεση 
είναι έτοιμη προς υιοθέτηση την ερχό-
μενη εβδομάδα στην ολομέλεια του 
Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει προτά-
σεις όπως η χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων για τη διακοπή του καπνίσματος, 
η εκτίμηση των κινδύνων υγείας που 
σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, 
η δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων 
προσυμπτωματικού ελέγχου, η επέκτα-
ση των κοινών διαδικασιών για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρ-
μακα και η επένδυση στην έρευνα.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Καλυτερεύει ο καιρός, ώρα για βόλτα στον Εθνικό Κήπο!
Εάν δεν έχετε ακόμη επισκεφθεί την έκθεση με τα 40 γραμματόσημα- σταθμούς στην 
ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας μας, έχετε ακόμη 10 μέρες στη διάθεση σας. Η έκθεση 
αποτελεί μέρος σειράς δράσεων που διοργάνωσε το Γραφείο μας το 2021, για να τιμή-
σει τη συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και μετέπει-
τα ΕΕ. Αποτελείται από 40 εικαστικά σε μορφή ψηφιακών γραμματοσήμων που δημο-
σιεύτηκαν αρχικά στο newsletter που διαβάζετε·  το κάθε εικαστικό συνοδεύεται από 
περιγραφή σε ακριβώς 40 λέξεις και υπενθυμίζει γεγονότα-σταθμούς που καθόρισαν 
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Η έκθεση φιλοξενείται μέχρι τις 21 Φεβρουαρί-
ου στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου, επί των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσ-
σης Αμαλίας, με την ευγενική παραχώρηση του Δήμου Αθηναίων. Σας καλούμε να περι-
ηγηθείτε σε αυτές τις σημαντικές στιγμές και να θυμηθείτε πώς και η δική σας προσωπι-
κή ιστορία μπορεί να συνδέθηκε με κάποιες από αυτές. Μπορείτε να δείτε όλα τα ψηφι-
ακά γραμματόσημα εδώ. 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στην Ελλάδα! 
Πέντε πολίτες που συμμετέχουν στις ομάδες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώ-
πης μιλούν στο Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα για την εμπειρία τους. Όλοι τους ξεχωρίζουν 
την επαφή με πολίτες από τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τη συνειδητοποίηση ότι τελικά 
μοιραζόμαστε πολλούς κοινούς προβληματισμούς, με κράτη όχι μόνο του ευρωπαϊκού 
Νότου, αλλά και του Βορρά. Η Διάσκεψη, ισχυρίζονται, τους έδωσε μια δυνατότερη φωνή 
για να μοιραστούν τις ιδέες τους για το μέλλον της ΕΕ, το περιβάλλον, τις δημοκρατικές 
αξίες, το μεταναστευτικό, τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Δείτε τις μαρτυρίες τους και 
μοιραστείτε και εσείς τις ιδέες σας μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για να συμπεριληφθούν 
στις τελικές συστάσεις. #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει #TheFutureIsYours

40 Ελλάδα-ΕΕ | Πιο δυνατοί μαζί: Προδημοσίευση – 
Κεφάλαιο 9ο «Κι εκείνο που βλέπεις να μένει τελικά…»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το Γραφείο 
του ΕΚ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα έντυπη έκδοση με 33 δημοσιογραφι-
κές μαρτυρίες για το πώς άλλαξε ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων ως 
αποτέλεσμα της ένταξης. Το 9ο κεφάλαιο της συλλεκτικής έκδοσης με τίτλο «Κι εκείνο 
που βλέπεις να μένει τελικά…» παρουσιάζει τη συνολική σημασία που είχε για τη σύγ-
χρονη Ελλάδα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινώντας από τους ιδρυτικούς σκοπούς 
των Ελλήνων επαναστατών του 1821 και το ορατό νήμα που τους συνδέει με το 1981, ο 
Μιχάλης Τσιντσίνης στο άρθρο του στο kathimerini.gr «1821 – 1981 – 2021: Η διαρκής 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού έθνους», παρουσιάζει την πολυτάραχη διαδρομή της 
δημιουργίας ευρωπαϊκής ταυτότητας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από την κρίση του 2009 
και έπειτα. Τη διαδρομή αυτή πλαισιώνει ο Νίκος Σβέρκος μέσα από τα κείμενά του στο 
avgi.gr, μεταφέροντας μας «Τι έλεγαν τα κόμματα για την ένταξη της χώρας μας στην 
ευρωπαϊκή κοινότητα» αλλά και τη συνεισφορά του ΕΚ στην προστασία της δημοκρατί-
ας και της διαφάνειας στην ΕΕ μέσα από «5 περιπτώσεις που το Ευρωκοινοβούλιο 
έδωσε μάχη υπέρ των πολιτών». Στη συνέχεια, στο podcast του athensvoice.gr «40 
χρόνια στην Ε.Ε., μια ιστορία πάθους», η Σώτη Τριανταφύλλου μοιράζεται τις σκέψεις 
και τις εμπειρίες της από τα 40 χρόνια συμμετοχής της χώρας μας στην ΕΕ, καθώς και την 
επανάσταση που η ένταξη σήμαινε για τους ανθρώπους της γενιάς της. Αυτή τη διαχρονική 
σημασία υπογραμμίζει και η Μανίνα Ζουμπουλάκη στο άρθρο της στο athensvoice.gr 
«40 χρόνια στην ΕΕ: Είμαστε Ευρώπη, όχι μπανανία», απαριθμώντας πάμπολλες περι-
πτώσεις όπου ο Έλληνας έχει αποκτήσει καλύτερη ποιότητα ζωής, και αποδίδοντας τη 
νοσταλγία ορισμένων για τις “παλιές, καλές εποχές” στο γεγονός ότι ήμασταν 40  χρόνια 
νεότεροι και όχι στο ότι εκείνη η Ελλάδα ήταν καλύτερη. Αλλά και ο Κώστας Γιαννακίδης 
στο άρθρο του στο protagon.gr «Και τι έκανε η Ευρώπη για μας;» τονίζει την αδιάλειπτη 
πρόοδο της χώρας ενώ, όπως γράφει χαρακτηριστικά και «εκεί βρίσκεται και η ισχύς της 
Ευρώπης: να συνθέτει πρόοδο ακόμα και μέσα από την αμφισβήτησή της.»
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Η Roberta Metsola απαντά 
στους πολίτες 
Η πρόεδρος του ΕΚ απάντησε αυτή την 
εβδομάδα σε ερωτήσεις πολιτών, σε 
μία live συζήτηση μέσω Facebook. 
Όπως αναδεικνύεται και στο τελευταίο 
ευρωβαρόμετρο, οι πολίτες στην 
Ένωση δίνουν μεγάλη έμφαση στη 
δημόσια υγεία. Η Roberta Metsola 
σχολίασε ότι όταν εμφανίστηκε η παν-
δημική κρίση, οι θεσμοί της ΕΕ με κομβι-
κό το ρόλο του Κοινοβουλίου συνεργά-
στηκαν έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι 
δυσκολίες και να διασφαλιστεί η κοινή 
πρόσβαση στα εμβόλια. Ακόμη, συζητή-
θηκε η κλιματική αλλαγή, με την 
Roberta Metsola να σχολιάζει ότι οι 
φιλοδοξίες του ΕΚ παραμένουν υψηλές 
σχετικά με τους στόχους αντιμετώπι-
σης της κλιματικής κρίσης. Ερωτώμενη 
σχετικά με την αντιμετώπιση της φτώ-
χειας και των ανισοτήτων, η πρόεδρος 
υπογράμμισε ότι οι γυναίκες επηρεά-
στηκαν περισσότερο από τις συνέπειες 
της κρίσης του COVID-19 και πρέπει να 
υποστηριχθούν. Τόνισε, τέλος, ότι η ΕΕ 
πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τον 
εμβολιασμό, ο οποίος παραμένει χαμη-
λός σε ορισμένες χώρες. 

την εβδομάδα που έρχεται
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Δείτε περισσότερα στα Νέα της Ολομέλειας 

Στην oλομέλεια θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν μέτρα και δράσεις για την καταπο-
λέμηση του καρκίνου στην ΕΕ. Η ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου 
έχει προτείνει μέτρα που περιλαμβάνουν την διευκόλυνση της διασυνοριακής υγειονο-
μικής περίθαλψης και των κλινικών δοκιμών, την διαχείριση ελλείψεων σε φάρμακα 
κατά του καρκίνου, και την διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και 
θεραπείες. Συζήτηση Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

Η μάχη ενάντια στον καρκίνο συνεχίζεται

Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου -που 
αναμένεται την ίδια μέρα το πρωί- μετά τα αιτήματα που κατέθεσαν Ουγγαρία και 
Πολωνία να ακυρωθεί ο κανονισμός που θέτει ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τον σεβασμό στους κανόνες του κράτους δικαίου. Τετάρτη 
16 Φεβρουαρίου

Για την καλύτερη προστασία των παιδιών, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν 
πιο αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιχνίδια 
που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή, συμπεριλαμβανομένων 
όσων προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ αλλά και όσων πωλούνται διαδικτυακά. Συζήτη-
ση Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου

Εξέταση των αιτημάτων Ουγγαρίας - Πολωνίας σχετικά με το
κράτος δικαίου

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν νέους κανόνες για τα τέλη χρήσης του 
οδικού δικτύου από φορτηγά, που θα βασίζονται στην απόσταση που διανύουν και 
όχι στον χρόνο. Το νέο σύστημα αντανακλά καλύτερα τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώ-
νει» και «ο χρήστης πληρώνει» και έχει ως στόχο την μείωση τον εκπομπών CO2. Συζή-
τηση Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου

Νέοι κανόνες για την κυκλοφορία των φορτηγών

Παρακολουθήστε ζωντανά εδώ την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τις τελευταίες 
αλλαγές και προσθήκες στην ημερήσια διάταξη πριν από τη σύνοδο της ολομέλειας, 
από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΕΚ. Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου στις 17:30 (ώρα Ελλάδας). 

Last minute briefing για δημοσιογράφους: η ολομέλεια ξεκινά

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν την προσωρινή συμφωνία για τον καθορι-
σμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ορίων έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες. Στην σχετική συμφωνία με το Συμβούλιο, το ΕΚ 
πέτυχε να συμπεριληφθούν στη λίστα και ουσίες που είναι επιβλαβείς για την αναπα-
ραγωγή και μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη γονιμότητα ή στειρότητα. Η οδηγία 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2022. Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου

Αλλαγή στα όρια έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνες
ουσίες 

Μόνο ασφαλή παιχνίδια!

Μέτρα για την καταπολέμηση  
του ρατσισμού και των 
διακρίσεων σε πολιτισμό, 
αθλητισμό, παιδεία και ΜΜΕ 
ζητά το ΕΚ
Σε σχέδιο ψηφίσματος που εγκρίθηκε 
αυτή την εβδομάδα, η επιτροπή Πολιτι-
σμού και Παιδείας προτείνει συγκεκρι-
μένα μέτρα για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και των διακρίσεων στον 
πολιτισμό, την παιδεία, τα ΜΜΕ και 
τον αθλητισμό, ενώ καλεί τα κράτη 
μέλη να συμφωνήσουν επιτέλους στην 
οδηγία για την εφαρμογή της ίσης δια-
χείρισης, η οποία είναι μπλοκαρισμένη 
στο Συμβούλιο από το 2008. Στο σχέδιο 
ψηφίσματος περιλαμβάνονται προτά-
σεις όπως η αναθεώρηση των σχολι-
κών προγραμμάτων έτσι ώστε να 
παρέχουν μια σφαιρική προσέγγιση 
της ευρωπαϊκής ιστορίας και να συμ-
βάλλουν στην εξάλειψη των στερεοτύ-
πων, η επιβολή κυρώσεων από τις 
Ρ/Τ ρυθμιστικές αρχές σε ρατσιστικά 
προγράμματα και συστάσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του ρατσισμού 
στον αθλητισμό. Το σχέδιο ψηφίσμα-
τος αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία 
στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου κατά 
την πρώτη σύνοδο του Μαρτίου.

Lagarde στην επιτροπή 
Οικονομικών: «Προβλέπεται 
ισχυρή ανάκαμψη της 
οικονομίας το 2022»
Σε συνάντηση που είχε με τα μέλη της επιτρο-
πής Οικονομικών του ΕΚ, η πρόεδρος της ΕΚΤ, 
Christine Lagarde, παραδέχθηκε ότι η 
υποτονική οικονομική δραστηριότητα 
και η αύξηση του πληθωρισμού θα 
βρίσκονται στο προσκήνιο στο άμεσο 
μέλλον, ωστόσο προέβλεψε ανάκαμψη 
της οικονομίας μέσα στο 2022 και σταθερο-
ποίηση του πληθωρισμού στο 2% το επόμενο 
έτος. Με την αύξηση του πληθωρισμού, που 
οφείλεται κυρίως στις υψηλές τιμές της ενέρ-
γειας και στις οικονομίες που εξακολουθούν να 
δυσκολεύονται, η κυρία Lagarde δικαιολόγησε 
την απόφαση της ΕΚΤ να μην προβεί σε 
αύξηση επιτοκίων προς το παρόν, υπο-
στηρίζοντας ότι τέτοιες αυξήσεις δεν θα 
επηρέαζαν τον πληθωρισμό. Οι ευρωβουλευ-
τές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά 
με αυτή την προσέγγιση, ενώ απεύθυναν 
επίσης ερωτήσεις στην επικεφαλής της ΕΚΤ 
σχετικά με τα αυξανόμενα χρέη των 
χωρών, τον ρόλο της ΕΚΤ στην πράσινη 
οικονομία και τις αυξήσεις στην αγορά 
ακινήτων. Δείτε τη συνεδρίαση σε μαγνητο-
σκόπηση εδώ.

EU Chips Act: για μια ΕΕ - ηγέτη 
στην βιομηχανία των ... chips
Την εβδομάδα που πέρασε, παρουσιάστη-
κε στις επιτροπές του ΕΚ ο νέος ευρωπαϊ-
κός νόμος για τα microchips, που φιλο-
δοξεί να υποστηρίξει τη βιομηχανία ημια-
γωγών (chips) της ΕΕ. Η έλλειψή τους έχει 
σημάνει συναγερμό τους τελευταίους 
μήνες και έχει οδηγήσει σε παύση τη 
διαδικασία παραγωγής σε πληθώρα 
τομέων, αφού είναι απαραίτητοι για την 
παραγωγή κινητών τηλεφώνων, αυτο-
κινήτων, υποδομών για την υγεία, την 
ενέργεια και τις επικοινωνίες. Στόχος της 
Επιτροπής είναι μέχρι το 2030 η ΕΕ  να 
φτάσει να αντιπροσωπεύει το 20% της 
παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών - ενώ 
τώρα βρίσκεται στο 10%- και να ηγείται 
στην καινοτομία και την έρευνα για τις 
επόμενες γενιές chips. «Χαιρετίζω τον 
στόχο του EU Chips Act», σχολίασε η 
πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικής 
Αγοράς, Anna Cavazzini.Τόνισε, ωστόσο, 
ότι ο νέος νόμος «δεν αντιμετωπίζει 
επαρκώς τις ανάγκες της κυκλικής 
οικονομίας σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη 
για επαναχρησιμοποίηση  των chips και 
των υλικών κατασκευής τους». Εκ μέρους 
της επιτροπής Βιομηχανίας, ο πρόεδρος 
Cristian Busoi χαιρετίζοντας την πρόταση 
αναφέρθηκε στο πώς επηρέασε την 
Ευρώπη η έλλειψη ημιαγωγών στην Ασία 
κατά το τελευταίο διάστημα. Επόμενο 
βήμα είναι η διαβούλευση πάνω στη 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής 
από το ΕΚ και το Συμβούλιο.

Μέλη του ΕΚ και εθνικών 
Κοινοβουλίων για το Μέλλον 
της ΕΕ 
Την πρώτη κοινή τους συνεδρίαση στο 
ΕΚ είχαν οι κοινοβουλευτικές αντιπρο-
σωπείες της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης, με επίκεντρο την ευρωπα-
ϊκή δημοκρατία και τη λήψη αποφάσε-
ων στην ΕΕ. Μέλη του ΕΚ και εθνικών 
κοινοβουλίων συναντήθηκαν με σκοπό 
την ενίσχυση της στενότερης μεταξύ τους 
συνεργασίας και τον απολογισμό της 
πρόσφατης ολομέλειας της Διάσκεψης. Οι 
εργασίες της συνάντησης χωρίστηκαν σε 
τρία μέρη: στο πρώτο, πραγματοποιήθηκε 
διαβούλευση σχετικά με τις νομοθετικές 
εξουσίες και τον δημοκρατικό έλεγχο 
που ασκούν τα κοινοβούλια, τις ευρω-
παϊκές εκλογές και τη λήψη αποφάσε-
ων στην ΕΕ. Στο δεύτερο, η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από την κοινή Εξω-
τερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλει-
ας, την οικονομική διακυβέρνηση και 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τέλος, συζη-
τήθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός μόνιμου 
μηχανισμού διαβούλευσης για τη συμ-
μετοχή των πολιτών στην ΕΕ. Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τις εργασίες εδώ.

Highlight

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 
στην ΕΕ οι Ευρωπαίοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Οι ευρωβουλευτές θα πραγματοποιήσουν διαβού-
λευση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, 
Josep Borell, σχετικά με την ασφάλεια στην ΕΕ, την 
απειλή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις πρόσφα-

τες διπλωματικές απόπειρες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Επίσης, θα συζητη-
θούν δύο εκθέσεις σχετικά με την ενδυνάμωση της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί οικονομική ενίσχυ-
ση προς την Ουκρανία. Δευτέρα 14, Τρίτη 15, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 

Κρίση στην Ουκρανία: ο Borell
ενώπιον της ολομέλειας

Στο ΕΚ θα βρεθεί ξανά αυτή την εβδομάδα η 
Christine Lagarde, συμμετέχοντας σε τελετή εορτα-
σμού για τα 20 χρόνια του ευρώ. Ομιλίες θα εκφωνή-
σουν η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola, ο επίτρο-
πος Οικονομίας Paolo Gentiloni και η Irene Tinagli, 

πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Μετά την τελετή, θα 
γίνει παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της για την ΕΚΤ, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο 
του ΕΚ Δημήτρη Παπαδημούλη, ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει διαβού-
λευση με ευρωβουλευτές σχετικά με τις εργασίες της τράπεζας και την ευρωπαϊκή 
οικονομία, σε συνέχεια της συμμετοχής της στη συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομι-
κών την εβδομάδα που πέρασε. Κύρια σημεία ενδιαφέροντος αναμένεται να είναι ο 
πληθωρισμός και η ανάκαμψη από την πανδημία. Συζήτηση Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, 
ψηφοφορία Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

20 χρόνια κοινό νόμισμα:
η Christine Lagarde στο ΕΚ 

Με αντικείμενο «Η ΕΕ στον κόσμο/ μετανάστευση», 
η τέταρτη Ομάδα Πολιτών θα συναντηθεί για τελευ-
ταία φορά στις 11-13 Φεβρουαρίου στο Μάαστριχτ 

της Ολλανδίας για συζητήσεις και παρουσίαση των προτάσεών της. Η θεματική την 
οποία ανέλαβε η ομάδα έχει εξειδικευτεί σε πέντε υποκατηγορίες: αυτοδυναμία και 
σταθερότητα, η ΕΕ ως διεθνής εταίρος, μία ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο, μετανά-
στευση υπό το πρίσμα της ανθρωπιάς και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προτά-
σεις  θα συζητηθούν στην ολομέλεια της Διάσκεψης τον Μάρτιο. Μπορείτε να παρακο-
λουθήσετε την συνάντηση στην πλατφόρμα της διάσκεψης, την Παρασκευή και την 
Κυριακή.

Διάσκεψη για το μέλλον της
Ευρώπης: το Σαββατοκύριακο η
συνάντηση της 4ης Ομάδας
Πολιτών στο Μάαστριχτ
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