
Έκτακτη σύνοδος της ολομέλειας του ΕΚ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η Μαρτίου, 
για να συζητηθεί το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Δεν θα αποστρέ-
ψουμε το βλέμμα μας ενώ όσοι αγωνίζονται στους δρόμους για τις αξίες μας έρχονται 
αντιμέτωποι με την τεράστια πολεμική μηχανή του Putin» τόνισε η πρόεδρος του ΕΚ 
Roberta Metsola. Σε ζωντανή σύνδεση «εν μέσω βομβαρδισμών» από το Κίεβο, ο 
πρόεδρος της χώρας Volodymyr Zelenskyy, πήρε το λόγο και υπογράμμισε :«Αγωνι-
ζόμαστε για τα δικαιώματά μας, τις ελευθερίες μας, τις ζωές μας, και πλέον, για την 
επιβίωσή μας. Αγωνιζόμαστε επίσης για να γίνουμε ισότιμα μέλη της Ευρώπης. Τώρα 
λοιπόν, αποδείξτε ότι βρίσκεστε μαζί μας». Ο κ. Zelenskyy καθώς και ο πρόεδρος του 
ουκρανικού κοινοβουλίου Ruslan Stefanchuk, έγιναν δεκτοί σε κλίμα συγκίνησης, με 
τους ευρωβουλευτές να χειροκροτούν όρθιοι για ώρα. Στη συζήτηση συμμετείχαν 
επίσης οι πρόεδροι του Συμβουλίου και της Επιτροπής Charles Michel και Ursula 
von der Leyen, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell, ενώ 
πήραν τον λόγο όλοι οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ. Οι ευρωβουλευ-
τές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχεία έγκριση των κυρώσεων από 
την ΕΕ, ενώ σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία την ίδια μέρα, 
το ΕΚ καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία και ζητά 
περαιτέρω περιοριστικά μέτρα με στόχο τη στρατηγική αποδυνάμωση της ρωσι-
κής οικονομίας και της βιομηχανικής βάσης της χώρας. Καλεί, επίσης, τις χώρες 
της ΕΕ να παράσχουν αμυντικά όπλα στην Ουκρανία με ταχύτερο ρυθμό, σύμφω-
να με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να εγκρίνουν κυρώσεις για τους 
υπαίτιους της μεγάλης διαφθοράς σε Ρωσία και Λευκορωσία και να ανακαλέσουν 
όσες βίζες έχουν χορηγηθεί σε Ρώσους ιδιώτες με μεγάλη περιουσία και τις 
οικογένειές τους. Μάθετε περισσότερα εδώ για τις εντάσεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.
Μετά την σύνοδο της ολομέλειας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση υποστήριξης για 
τον ουκρανικό λαό έξω από το ΕΚ, στην οποία η πρόεδρος του ΕΚ πήρε το λόγο και 
δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε μαζί σας σήμερα και θα είμαστε μαζί σας αύριο. Δεν 
θα σας αφήσουμε μόνους». Την Παρασκευή, 4 Μαρτίου, η Πρόεδρος του ΕΚ προέ-
δρευσε συνάντησης  με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων της ΕΕ και τον 
εκπρόσωπο του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, Ruslan Stefanchuk. Διαβάστε επίσης  
άρθρο του επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωνσταντίνου Τσουτσοπλί-
δη όπου αναλύει γιατί η ενωμένη Ευρώπη αποτελεί την ύστατη καταφυγή της 
δημοκρατίας, της ειρήνης και της ελευθερίας απέναντι στον βίαιο απολυταρχι-
σμό. 
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την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο λόγος αποκλειστικά στις 
γυναίκες για πρώτη φορά
 Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, δημοσιεύ-
τηκε ειδικό ευρωβαρόμετρο για πρώτη 
φορά αποκλειστικά μεταξύ των γυναι-
κών σε όλη την ΕΕ, προκειμένου να 
διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της πανδη-
μίας σε διάφορους τομείς της ζωής 
τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 
77% των γυναικών στην ΕΕ πιστεύει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει οδηγή-
σει σε αύξηση της σωματικής και 
ψυχολογικής βίας κατά των γυναι-
κών στη χώρα τους (στην Ελλάδα το 
ποσοστό ανέρχεται στο 93%). Το 38% 
των γυναικών στην ΕΕ πιστεύει ότι η 
πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο 
στο εισόδημά τους και στην ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής. Στην Ελλάδα, πάνω από τις 
μισές ερωτηθείσες (60%) εντοπίζουν 
αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους, 
ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την αρχή της 
πανδημίας, τα συχνότερα συναισθήμα-
τα που νιώθουν οι γυναίκες είναι ότι 
ανησυχούν ή ότι τους λείπουν οι 
φίλοι και οι συγγενείς τους (44%)και 
ότι έχουν στρες (37%). Σημαντικά 
έχουν επηρεάσει την ψυχική υγεία 
των γυναικών και τα μέτρα περιορι-
σμού και απαγόρευσης της κυκλοφο-
ρίας (41% σε επίπεδο ΕΕ και 58% στην 
Ελλάδα), καθώς και οι περιορισμοί 
όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων 
που μπορεί να συναντήσει κανείς 
(38% σε επίπεδο ΕΕ και 43% στην 
Ελλάδα). «Θα συνεχίσουμε να επεξεργα-
ζόμαστε μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν για να μετριάσουμε όλες τις 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 σε 
αυτούς τους τομείς» σχολίασε σχετικά η 
πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola. 
#IWD2022EP

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μην χάσετε την 
εκδήλωση μας! 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, το γραφείο του ΕΚ 
στην Ελλάδα διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση- ζωντανή συζήτηση με τίτλο 
«Γυναίκες μετά την πανδημία: οι κυριότερες εξελίξεις, προκλήσεις και νομοθεσία» και 
θεματικές όπως η επανένταξη στην εργασία, οι συνθήκες εργασίας,η  συμμετοχή στα 
κοινά και η δημοκρατία, οι γυναίκες φροντιστές, οι γυναίκες στα νησιά και η βία κατά 
των γυναικών. Συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, 
Αντιπρόεδρος του ΕΚ, Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του ΕΚ για την Ισότητα 
των Φύλων και τη Διαφορετικότητα, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, πρόεδρος της 
επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,  Έλενα Κουντουρά, 
μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καθώς και 
η Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων. Συντονίζει η Νίκη Παπάζογλου, δημοσιογράφος. Θα 
προηγηθούν παράλληλες συναντήσεις εκπροσώπων ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, φοιτητών, 
μαθητών, πολιτών και εθελοντών της πρωτοβουλίας Μαζί.eu. Η συζήτηση θα 
μεταδίδεται από τα κοινωνικά δίκτυα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα (εδώ και 
εδώ) και συνεργαζόμενων οργανισμών. Παρασκευή 11 Μαρτίου, 18:00 με 20:00.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε Εθνικό Κήπο!  
Βιαστείτε, γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορείτε να περιηγηθείτε 
στην έκθεση με τα 40 γραμματόσημα- σταθμούς στην ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας 
μας, στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου, επί των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και 
Βασιλίσσης Αμαλίας!  Τι καλύτερο από μία βόλτα στον ήλιο, με διδακτικό περιεχόμενο; 
Η έκθεση, που θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 7 Μαρτίου,  αποτελεί μέρος σειράς δράσεων 
που διοργάνωσε το Γραφείο μας το 2021, για να τιμήσει τη συμπλήρωση 40 ετών από 
την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και μετέπειτα ΕΕ. Αποτελείται από 40 εικαστικά 
σε μορφή ψηφιακών γραμματοσήμων που δημοσιεύτηκαν αρχικά στο newsletter που 
διαβάζετε· το κάθε εικαστικό συνοδεύεται από περιγραφή σε ακριβώς 40 λέξεις και 
υπενθυμίζει γεγονότα-σταθμούς της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας. Η Υπευθυνη 
Τύπου του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Άννα Ευσταθίου, σχολίασε σχετικά: «Όπως 
τα γραμματόσημα ταξιδεύουν, μεταφέροντας μηνύματα, η έκθεση αυτή είναι κατά 
κάποιο τρόπο ένα ταξίδι στο παρελθόν της Ένωσης αλλά και στην προσωπική μας 
ιστορία. Και, όπως όλα τα ταξίδια, είναι και μια παρακαταθήκη για το κοινό και 
προσωπικό μας μέλλον.
Δείτε τα όλα εδώ. 
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Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης: οι προτάσεις των  
πολιτών για  οικονομία,  
θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, 
κοινωνική δικαιοσύνη
Ολοκληρώθηκε στο Δουβλίνο η τελευ-
ταία συνεδρίαση των ομάδων πολιτών, 
στην οποία συμμετείχαν 200 πολίτες 
από ολόκληρη την ΕΕ που συναντήθη-
καν για να συζητήσουν τις πολιτικές της 
Ένωσης σχετικά με την οικονομία, τις 
θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και την ψηφιακή 
μετάβαση. Πριν από την έναρξη των 
εργασιών, οι πολίτες πήραν την πρω-
τοβουλία και φωτογραφήθηκαν με 
την ουκρανική σημαία, ως ένδειξη 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης 
στον ουκρανικό λαό. Οι 48 προτάσεις 
στις οποίες κατέληξε η ομάδα, θα τρο-
φοδοτήσουν τα τελικά συμπεράσματα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώ-
πης. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες 
υπογράμμισαν την ανάγκη μετάβασης 
σε μια πιο βιώσιμη οικονομία και 
κατάργησης της χρήσης πλαστικού, 
την ανάγκη για τη διασφάλιση κοινω-
νικής και υγειονομικής φροντίδας για 
τους ηλικιωμένους και την απονομή 
κατώτατων συντάξεων πάνω από το 
όριο της φτώχειας, την ανάγκη για 
ενδυνάμωση της εκπαίδευσης για τα 
παιδιά αλλά και της δια βίου μάθη-
σης, ενώ ζήτησαν καλύτερους κανό-
νες για την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων, την ενίσχυση της 
μάχης ενάντια στο κυβερνοέγκλημα 
και περαιτέρω μέτρα για την καταπολέ-
μηση της παραπληροφόρησης. Οι 
εκπρόσωποι των Ομάδων θα παρουσι-
άσουν και θα συζητήσουν τις προτάσεις 
τους κατά την επόμενη ολομέλεια της 
Διάσκεψης στις 11 και 12 Μαρτίου, 
στο Στρασβούργο. Η σύνοδος της 
Ολομέλειας θα αποτελείται από εκπρο-
σώπους των ευρωπαϊκών οργάνων, 
των εθνικών Κοινοβουλίων και της 
Κοινωνίας των Πολιτών.

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

Το Κοινοβούλιο τιμά τη Γυναίκα

Αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση και τις
εξωτερικές παρεμβάσεις
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επί της έκθεσης της ειδικής επιτροπής για τις Εξωτε-
ρικές Παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης (INGE), η οποία 
ολοκληρώθηκε μετά από 18 μήνες, ενώ αναμένεται να ζητήσουν μέτρα όπως η ανά-
κληση της άδειας των φορέων που διακινούν ξένη προπαγάνδα. Θα ακολουθήσει 
συνέντευξη τύπου από την εισηγήτρια της έκθεσης και τον πρόεδρο της INGE. Συζήτηση: 
Τρίτη, 8 Μαρτίου. Συνέντευξη Τύπου: 15:30 ώρα Ελλάδας. Ψηφοφορία: Τετάρτη, 9 Μαρτίου

Κράτος Δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υιοθετήσουν ψήφισμα για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να επικυρώσει 
τη νομιμότητα του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του προϋπολογισμού αναλόγως 
της τήρησης των κανόνων του κράτους δικαίου, και να απορρίψει τις σχετικές προσφυ-
γές που άσκησαν η Ουγγαρία και η Πολωνία. Αποτελέσματα Ψηφοφορίας: Πέμπτη,10 
Μαρτίου

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν την απαγόρευση της χορήγησης «χρυσών 
διαβατηρίων» με τη χρήση προγραμμάτων  «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων», καθώς 
και την σύσταση πανευρωπαϊκών κανόνων για τις  «χρυσές θεωρήσεις», για να περιο-
ριστεί ο ρόλος των  διαμεσολαβητών. Η κατάργηση των χρυσών διαβατηρίων είναι μία 
από τις κυρώσεις που ζητούν οι ευρωβουλευτές ως απάντηση στην εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Συζήτηση: Δευτέρα , 7 Μαρτίου. Αποτελέσματα ψηφοφορίας και Συνέ-
ντευξη Τύπου (10:30 ώρα Ελλάδας) Τετάρτη, 9 Μαρτίου

Φρένο στα χρυσά διαβατήρια; 

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ 
έως το 2030. Οι προτεραιότητες θέτουν τις βάσεις για επιτάχυνση της μετάβασης της 
ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη, καθαρή, κυκλική οικονομία της ευημερίας. Οι ευρωβου-
λευτές αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δια-
πραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2021 σχετικά 
με το όγδοο γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η καθοδήγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ έως το 2030 και 
η ευθυγράμμισή της με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Συζήτηση: Τετάρτη, 9 Μαρτί-
ου. Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη, 10 Μαρτίου

Επιτάχυνση της μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερη ΕΕ
έως το 2030 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους 
της ενέργειας και τη χειραγώγηση των τιμών του φυσικού αερίου με την Επιτροπή.  Υπενθυμίζε-
ται ότι η Επιτροπή είχε εκδώσει στις 13 Οκτωβρίου μια «εργαλειοθήκη» για την αντιμετώπιση 
των άμεσων επιπτώσεων των αυξήσεων,  και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι μελλοντι-
κών κλυδωνισμών. Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας έχει απασχολήσει ξανά το ΕΚ, με τους 
ευρωβουλευτές να ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη χειραγώγηση της αγοράς 
,καθώς και μια ενιαία προσέγγιση για τη μείωση της πίεσης  στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
Τρίτη, 8 Μαρτίου

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αύξησης του
κόστους ενέργειας 

Η τεταμένη πολιτική κατάσταση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, όπου η αύξηση του εθνι-
κισμού και των αποσχιστικών τάσεων απειλεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ακε-
ραιότητα, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην ολομέλεια. Σε έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, η οποία 
εγκρίθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ να επιβάλει 
και αυτή στοχευμένες κυρώσεις στον Milorad Dodik και τους συμμάχους του για τις 
διεφθαρμένες δραστηριότητές τους και τη συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Επί του παρόντος, δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την 
ΕΕ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση της Τετάρτης στην ολομέλεια εδώ. 
Τρίτη, 8 Μαρτίου

Κλυδωνισμοί στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου 
πριν από την έναρξης ολομέλειας του ΕΚ. Δευτέρα 7 Μαρτίου, 17:30 ώρα Ελλάδας

Συνέντευξη Τύπου πριν από την ολομέλεια 

Η ΕΕ στη μάχη εναντίον της 
παραπληροφόρησης 
Η ολοένα και εξελισσόμενη απειλή της 
παραπληροφόρησης στην ΕΕ έχει 
προκαλέσει τα τελευταία χρόνια την 
αντίδραση της Ένωσης, όμως οι ευρω-
βουλευτές ζητούν περισσότερα. Από 
το 2015, βρίσκεται σε λειτουργία η 
διαδικτυακή πλατφόρμα EUvsDisinfo, η 
οποία χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυ-
σης δεδομένων και παρακολούθησης 
των μέσων ενημέρωσης σε 15 γλώσ-
σες με σκοπό την καλύτερη πρόβλε-
ψη και αντιμετώπιση εκστρατειών 
παραπληροφόρησης που επηρεάζουν 
την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις 
γειτονικές χώρες. Στην πλατφόρμα, 
εκτός από τις αναλύσεις των δεδομέ-
νων, φιλοξενούνται επίσης οι έρευνες 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (EEAS), στην οποία υπάγεται το 
EUvsDisinfo, ενώ μπορεί κανείς να βρει 
στοιχεία για την παραπληροφόρηση σε 
σχέση με την πανδημία του κορονοϊού 
αλλά και την κρίση στην Ουκρανία. Σε 
σχετικά ψηφίσματα, οι ευρωβουλευτές 
συμπεριλαμβάνουν την παραπληροφό-
ρηση και τις εξωτερικές παρεμβάσεις 
στις «νέες απειλές που έχουν θολώσει 
τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης, 
ενώ προέρχονται από κρατικούς και μη 
κρατικούς φορείς». Πρόσφατα, σε 
έκθεση στην οποία κατέληξε η 18μηνη 
έρευνα της ειδικής επιτροπής για τις 
Εξωτερικές Παρεμβάσεις, συμπεριλαμ-
βανομένης της παραπληροφόρησης, 
υπογραμμίστηκε ότι η έλλειψη μέτρων, 
κυρώσεων και ευαισθητοποίησης 
από πλευράς της ΕΕ έχει επιτρέψει σε 
κακοήθεις ξένους παράγοντες να 
παρεμβαίνουν στη δημοκρατία της ΕΕ, 
ενώ προτείνει μία σειρά από μέτρα. Τα 
μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της 
δυνατότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις 
ξένες παρεμβάσεις, και περιλαμβάνουν 
ένα καθεστώς κυρώσεων, γενικές 
εκστρατείες ενημέρωσης και αυστηρό-
τερους κανόνες για τις πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι συστάσεις 
της επιτροπής θα συζητηθούν και θα 
τεθούν σε ψηφοφορία στην ολομέλειας 
της ερχόμενης εβδομάδας.

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας: 
μετά την πανδημία τι;

Highlight

#StandWithUkraine: «Δεν θα αποστρέψουμε το βλέμμα»

Οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό των 
επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής και θα συζητή-
σουν τον τρόπο διαχείρισης του αυξανόμενου αριθ-
μού Ουκρανών που προσπαθούν να ξεφύγουν από 
τον πόλεμο. Τρίτη, 8 Μαρτίου και Τετάρτη, 9 Μαρτίου

Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία:
οι πρόσφυγες, ο ρόλος της ΕΕ και
η ασφάλεια στην Ένωση 

Το ΕΚ θα συζητήσει και θα ψηφίσει για νέα μέτρα της 
ΕΕ σχετικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την 
απόρριψη μπαταριών, πριν από τις διαπραγματεύ-
σεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Συζήτηση: Τετάρτη,  9 
Μαρτίου. Συνέντευξη Τύπου την ίδια μέρα στις 15.00 ώρα 
Ελλάδας. Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη, 10 Μαρτίου

Νέοι κανόνες για τις μπαταρίες 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότη-
τας των Φύλων (FEMM) και η Διεύθυνση 
Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια 
διοργάνωσαν κοινή εκδήλωση με τίτλο 
«Ένα φιλόδοξο μέλλον για τις γυναί-
κες στην Ευρώπη μετά τον Covid-19: 
ψυχικό φορτίο, ισότητα των φύλων 
στην τηλεργασία και μη αμειβόμενη 
εργασία φροντίδας μετά την πανδη-
μία». Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να 
μάθετε περισσότερα για την αθέατη και 
απλήρωτη εργασία των γυναικών. Στη 
διακοινοβουλευτική συνάντηση, συμμετεί-
χαν η πρόεδρος του ΕΚ Roberta 
Metsola, η υπουργός Ισότητας της Γαλλί-
ας Élisabeth Moreno, η επίτροπος για τις 
Αξίες και τη Διαφάνεια Věra Jourová,  η 
πρωθυπουργός της Ισλανδίας Katrín 
Jakobsdóttir και η πρόεδρος της επιτρο-
πής της Ουκρανικής Βουλής για την ένταξη 
της Ουκρανίας στην ΕΕ, Ivanna 
Klympush-Tsintsadze.  Εξαιτίας των 
γεγονότων στην Ουκρανία, όλοι οι ομιλη-
τές τροποποίησαν τις ομιλίες τους για να 
αναφερθούν στην εισβολή και να τιμή-
σουν το θάρρος των Ουκρανών γυναικών 
και ανδρών. Παράλληλα, και ενώ οι γυναί-
κες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται 
στην πολιτική και στο δημόσιο βίο σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το 
ΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα σειρά από 
γραφήματα για την εκπροσώπηση των 
γυναικών στο ΕΚ. Σήμερα,το ποσοστό 
των εκλεγμένων γυναικών στο ΕΚ 
ανέρχεται στο 39,3%.

Αφρική- ΕΕ: κοινό όραμα για 
το 2030 
Επενδυτικό πακέτο τουλάχιστον 150 δισ. 
ευρώ εγκρίθηκε στην τελευταία σύνοδο 
για τις ευρωαφρικανικές σχέσεις, για τη 
χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της εκπαίδευσης σε όλη την 
αφρικανική ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της 
έκτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Αφρικανικής Ένωσης, η Ευρώπη 
επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να παρά-
σχει τουλάχιστον 450 εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων κατά του Covid-19 
στην Αφρική έως τα μέσα του 2022 
και να κινητοποιήσει 425 εκατ. ευρώ 
για να επιταχύνει τον ρυθμό εμβολια-
σμού. Αναφερόμενες στις αυξανόμενες 
κοινές προκλήσεις ασφαλείας, και οι δύο 
πλευρές δεσμεύτηκαν για την «καταπολέ-
μηση της αστάθειας, της ριζοσπαστικοποί-
ησης, του βίαιου εξτρεμισμού και της 
τρομοκρατίας», ενώ εξέδωσαν κοινή 
δήλωση όπου περιγράφουν ένα κοινό 
όραμα για το 2030. Τον προηγούμενο 
χρόνο είχε προηγηθεί η έγκριση από το 
Κοινοβούλιο μιας νέας στρατηγικής 
ΕΕ-Αφρικής «που θέτει τα θεμέλια μιας 
συνεργασίας μεταξύ ισοτίμων μερών και 
δίνει τα μέσα για την επίτευξη μιας βιώσι-
μης ανάπτυξη».Σύμφωνα με τους ευρω-
βουλευτές, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 
της Αφρικής «πρέπει να κινηθούν πέραν 
από τη σχέση χορηγού-αποδέκτη».

Αντιπροσωπεία του ΕΚ στη 
Λετονία και τη Λιθουανία 
Τριήμερη διερευνητική αποστολή στη 
Λετονία και τη Λιθουανία πραγματο-
ποίησε αντιπροσωπεία του ΕΚ, για να 
εξετάσει την κατάσταση των αιτού-
ντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ 
μέσω Λευκορωσίας. Ευρωβουλευτές 
μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθερι-
ών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 
υποδοχής, τις παραμεθόριες περιοχές 
και συναντήθηκαν με ανώτατους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους, υπη-
ρεσίες της ΕΕ και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών. Μετά το πέρας 
της επίσκεψής, ο πρόεδρος της επιτροπής 
Juan Fernando Lopez Aguilar  
δήλωσε: «Τα εξωτερικά σύνορα της Λετο-
νίας και της Λιθουανίας είναι εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, επομένως η προστασία 
των συνόρων είναι θέμα ολόκληρης της 
Ένωσης, όπως και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζονται εκεί είναι προσκλήσεις 
για ολόκληρη την Ένωση. Αναγνωρίζου-
με ότι και οι δύο χώρες αντιμετώπι-
σαν πέρυσι μια πολύ συγκεκριμένη 
και νέα πρόκληση, δεδομένης της 
εχθρικής συμπεριφοράς του λευκο-
ρωσικού καθεστώτος και της σημαντι-
κής αύξησης των αφίξεων από τη Λευκο-
ρωσία. Ωστόσο, με βάση τις επισκέψεις 
μας και τις συζητήσεις που είχαμε, πιστεύ-
ουμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη προ-
σπάθεια για τη διασφάλιση της πλή-
ρους συμμόρφωσης με το δίκαιο της 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το Κοινό Ευρωπαϊ-
κό Σύστημα Ασύλου και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται στα σύνορα και σε 
ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις 
διαδικασίες ασύλου.

EP
την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο Στρασβούργο θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη σύνοδος της Ολομέλειας για τη Διά-
σκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα συζητηθούν οι συστάσεις των Ομάδων Πολι-
τών που ασχολήθηκαν με τις θεματικές: «Η Ευρώπη στον κόσμο: Μετανάστευση» και 
«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και εργασία / Εκπαίδευση / Ψηφιακή 
μετάβαση». Παρασκευή 11 Μαρτίου και Σάββατο 12 Μαρτίου

Τέταρτη σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το
Μέλλον της Ευρώπης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα απευθύνει ομιλία στο ΕΚ η Ουκρα-
νή συγγραφέας Oksana Zaboujko. Θα ακολουθήσουν συζητήσεις για το Σχέδιο 
Δράσης για το Φύλο της ΕΕ και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ΕΚ και 
στη νομοθεσία της ΕΕ. Το σχέδιο κειμένου ζητεί αυξημένη στήριξη και συγκεκριμένη 
χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάσταση του φύλου στους 
προϋπολογισμούς εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Συζητήσεις: Τρίτη, 8 Μαρτίου. Πανηγυρική 
συνεδρίαση: Τρίτη, 8 Μαρτίου στις 13:00 ώρα Ελλάδας. Αποτελέσματα ψηφοφοριών: Πέμπτη 10 
Μαρτίου 
Επίσης, η Υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει διαδικτυακό 
σεμινάριο για δημοσιογράφους με θέμα "Ισότητα των φύλων: Τα επόμενα βήματα στο 
νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, 17:15 – 19:15 
(ώρα Ελλάδας). Συμμετέχει η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola.  
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