
Τη νέα ιστοσελίδα «StandwithUkraine» παρουσίασαν από κοινού το ΕΚ και η ουκρανική 
βουλή (Verkhovna Rada), για τη στήριξη της δημοκρατίας. Η ιστοσελίδα, διαθέσιμη 
στα αγγλικά και τα ουκρανικά, αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ στηρίζει 
την Ουκρανία διαχρονικά, παρουσιάζοντας τις τελευταίες ειδήσεις, βίντεο και podcast, 
καθώς και την σχετική νομοθεσία και τα ψηφίσματα. Την Τετάρτη, και ενώ ο Νόμος για 
τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, η επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς συναντήθηκε με τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά, Thierry Breton, 
για να συζητήσουν τις ενέργειες που λαμβάνει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της 
ρωσικής πολεμικής προπαγάνδας. Την Πέμπτη, ευρωβουλευτές, μέλη της επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και της υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας συναντήθηκαν 
με τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Oleksii Reznikov,  ο οποίος τους ενημέρωσε 
για την κατάσταση στη χώρα του και ζήτησε περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη, 
υπό τη μορφή στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά και την επιβολή ζώνης αεροπορι-
κού αποκλεισμού πάνω από την Ουκρανία. Την ίδια μέρα, η Πρόεδρος του ΕΚ Roberta 
Metsola παρέδωσε τα κλειδιά μέρους του κτιρίου Station Europe του ΕΚ, στις Βρυξέλ-
λες,στην ουκρανική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών Promote Ukraine. Ο 
χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τον συντονισμό της δράσης της ουκρανικής κοινωνίας 
των πολιτών και για την παροχή ψυχολογικής και διοικητικής υποστήριξης σε πρόσφυ-
γες από την Ουκρανία που φτάνουν στο Βέλγιο.
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την εβδομάδα που πέρασε
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το μέλλον της οικονομίας 
στην ΕΕ
Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η Κοινο-
βουλευτική Εβδομάδα, όπου ευρωβου-
λευτές και μέλη εθνικών κοινοβουλίων 
από κράτη μέλη, υποψήφια μέλη και
παρατηρήτριες χώρες βρέθηκαν για να 
συζητήσουν ζητήματα οικονομίας, 
προϋπολογισμού, εργασίας και κοι-
νωνικών υποθέσεων. Η διάσκεψη 
επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο του 
COVID-19 και ιδιαίτερα στην εφαρμογή 
των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, 
καθώς και στη μεταρρύθμιση του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
και στους νέους ίδιους πόρους της ΕΕ. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε 
webinar για δημοσιογράφους με τη 
συμμετοχή των τριών εισηγητών του ΕΚ 
για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.  «Όσα αντιμετωπίζουν 
οι Ευρωπαίοι καθιστούν απαραίτητο το 
να μείνουμε ενωμένοι και συντονισμέ-
νοι. Οι στόχοι που έχει βάλει η ΕΕ είναι 
απαραίτητοι και ρεαλιστικοί», τόνισε 
στην ομιλία της η πρόεδρος του ΕΚ, 
Roberta Metsola, ενώ οι ευρωβουλευ-
τές ανέφεραν πως  ενώ για δεκαετίες 
δεν δημιουργήθηκαν νέες ροές εσόδων 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
σχέδιο ανάκαμψης Next Generation EU 
αποτέλεσε ένα σημείο καμπής, ένα 
τεράστιο πακέτο στήριξης που θα 
δώσει ώθηση στην δημιουργία νέων 
πηγών εσόδων για την ΕΕ. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR
Στήριξη στην πρωτοβουλία Upfront για ισότιμα 
εργασιακά περιβάλλοντα
Το Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα συμμετείχε και στήριξε το πρώτο συνέδριο της  πρω-
τοβουλίας Upfront για την οικοδόμηση ισότιμων εργασιακών περιβάλλοντων για 
επαγγελματίες με υποεκπροσωπούμενες φυλετικές και εθνοτικές ταυτότητες, που 
διεξήχθη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Χαιρετισμό απηύ-
θηνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ συμμετείχαν 
εκπρόσωποι κορυφαίων θεσμών, συνεργαζόμενων φορέων που στηρίζουν την πρω-
τοβουλία και μειονοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Στο συνέδριο συμμετείχε ο 
ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΕΚ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος συζή-
τησε με τον δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο. Ο επικεφαλής του Γραφείου του 
ΕΚ στην Αθήνα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, 
σχολίασε ότι το ΕΚ προσβλέπει στην «επίτευξη της εξάλειψης των διακρίσεων εντός 
των ευρωπαϊκών κοινωνιών με ευρύτερες συνεργασίες με οργανισμούς και πολίτες 
που ασπάζονται τις ίδιες αξίες και επιδιώξεις και αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
μιας διατομεακής προσέγγισης που θα προετοιμάσει το έδαφος για βιώσιμες αλλα-
γές».

Το Γραφείο του ΕΚ στη Θεσσαλονίκη για το μέλλον της 
Ευρώπης
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Reworks διοργανώνει την Κυριακή 20 Μαρτίου, από τις 13:30, εκδήλωση για τη Διά-
σκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί προσκεκλημένοι και 
πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σε θεματικές όπως η κλιματική αλλαγή 
και η Ευρώπη του 2030, το Next Generation EU και το ευρωπαϊκό εργασιακό μέλλον. 
Συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη και Κώστας Αρβανίτης, ο εκπρόσω-
πος του οργανισμού Enaleia Νίκος Θεράπος, η δημιουργός του Α little shelter Κατρίνα 
Τσάνταλη, ο κάτοχος της Έδρας UNESCO  με αντικείμενο την "Έρευνα για το Μέλλον" 
Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος και ο δημιουργός του Hackney Clothing Στέφανος 
Λέτσιτς Σόφτσης. Θα προηγηθεί workshop για νέους δημοσιογράφους με θέμα "Όλα 
είναι Ευρώπη: Πώς (και γιατί) να καλύψεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", στις 
13:30-14:45, με συντονιστές τους δημοσιογράφους Τίμο Κουρεμένο και Γιάννη Πα-
νταζόπουλο. Οι συζητήσεις θα μεταδίδονται ζωντανά εδώ. 

Υψηλού επιπέδου δημοσιογραφικό briefing για τις ξένες 
παρεμβάσεις- πώς να δηλώσετε συμμετοχή
Με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας του ΕΚ σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους κακόβουλες ξένες δυνάμεις χειραγωγούν την πληροφόρηση και παρεμ-
βαίνουν στο εσωτερικό της ΕΕ, με σκοπό να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές της δια-
δικασίες, το γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα διοργανώνει υβριδικό δημοσιογραφικό 
briefing υψηλού επιπέδου, με δυνατότητα φυσικής και διαδικτυακής παρουσίας και 
θέμα την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην ΕΕ από ξένες παρεμβάσεις. Το briefing 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου στις 11:00 με 13:00 στο Γραφείο του ΕΚ 
στην Ελλάδα. Συμμετέχουν ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Ειδικής επιτροπής για 
τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, 
Raphaël Glucksmann, η επικεφαλής της Μονάδας Εκπροσώπων Τύπου του ΕΚ 
Delphine Colard, ο επικεφαλής Στρατηγικής Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (EAAS) Lutz Güllner και ο επικεφαλής της Μονάδας Ανάπτυξης 
και Εφαρμογής Πολιτικών του οργανισμού ΕNISA Eυάγγελος Ουζούνης. Συντονίζει 
στην Αθήνα, ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Μπορείτε να στείλετε αίτηση συμ-
μετοχής στο EPathinai@europarl.europa.eu με το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο 
ενημέρωσης που εκπροσωπείτε έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 15:00. Παρα-
καλούμε να επισημάνετε εάν προτίθεστε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο 
γραφείο μας ή διαδικτυακά. Το σεμινάριο θα μεταδοθεί ζωντανά στην σελίδα 
Facebook και στο κανάλι YouTube του Γραφείου χωρίς την δυνατότητα υποβολής 
ερωτήσεων.

Έφτασε η ώρα για τον νικητή του Animation Challenge! 
Σε ειδική εκδήλωση την Παρασκευή, 18 Μαρτίου, ανακοινώθηκε ο νικητής του πρω-
τότυπου Animation Challenge που διοργάνωσε το  Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων 
Animasyros! Πρόκειται γιατο σχέδιο United του Δημήτρη Ρουσέτου Προύσαλη. Ο δια-
γωνισμός, με στόχο την ενίσχυση της κοινότητας των Ελλήνων δημιουργών 
animation, αφορούσε τη δημιουργία storyboard ή/και artwork μιας ταινίας 
μικρού μήκους διάρκειας 20'', με θέμα το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, 
αντλώντας έμπνευση από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
τελευταία 40 χρόνια. Η δουλειά της κριτικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν ο 
ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο βραβευμένος σκηνοθέτης και animator Φωκί-
ωνας Ξένος και η Διευθύντρια του Animasyros Μαρία Ανεστοπούλου, ήταν δύσκολη, 
καθώς όλες οι προτάσεις παρουσίασαν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον! Ο νικητής  
θα κληθεί να ολοκληρώσει την ιδέα του ή να διαμορφώσει σε τελική μορφή την ταινία 
του έως τις αρχές Μαΐου 2022. 

EP

Τεχνητή Νοημοσύνη: χάρτης πορείας της ΕΕ έως το 2030
Ύστερα από 18 μήνες εργασιών, η ειδική επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην 
Ψηφιακή Εποχή θα παρουσιάσει προς ψήφιση τις τελικές συστάσεις της για τον χάρτη 
πορείας της ΕΕ έως το 2030. Τρίτη 22 Μαρτίου

Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στις Βερσαλλίες 
στις 10 και 11 Μαρτίου, όπου οι ηγέτες της Ένωσης αποφάσισαν τη λήψη περεταίρω 
μέτρων μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, και θα θέσουν τις προτεραιότητές 
τους για την Σύνοδο Κορυφής της άνοιξης, όπου θα επικρατήσει ξανά η συζήτηση για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και αναμένεται η συμμετοχή του Προέδρου των ΗΠΑ, 
Joe Biden. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης η πανδημία του COVID-19, η 
οικονομική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Τετάρτη 23 Μαρτίου

Ευρωπαϊκές Σύνοδοι Κορυφής 

Σε ένδειξη υποστήριξης στην ουκρανική βουλή, στο ΕΚ θα πραγματοποιηθούν οι 
«Μέρες Αλληλεγγύης στην Ουκρανία», οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν 
συζητήσεις με τον πρόεδρό της, Ruslan Stefanchuk, τον πρέσβη της Ουκρανίας στην 
ΕΕ Vsevolod Chentsov και τον υποψήφιο για το βραβείο Ζαχάρωφ 2017 Lorent 
Saleh. Δευτέρα 21 Μαρτίου έως Πέμπτη 24 Μαρτίου

Ημέρες Αλληλεγγύης στην Ουκρανία 

Η πέμπτη Σύνοδος ολομέλειας για την Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, θα ξεκινήσει τις εργασίες για τις τελικές της 
προτάσεις, βασισμένες στις συστάσεις εθνικών ομάδων πολιτών, των Ομάδων 
Ευρωπαίων Πολιτών, τις προτάσεις που διατυπώθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας και τις συζητήσεις στην ολομέλεια και τα όργανα της Διάσκεψης. Παρασκευή 
25 και Σάββατο 26 Μαρτίου 

Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
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StandWithUkraine: καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, η ΕΕ 
αντιδρά 

Οι προτεραιότητες του ΕΚ 
στην καρδιά του 
προϋπολογισμού για το 2023 
Έναν προϋπολογισμό «προσανατολισμέ-
νο στο μέλλον, που ταιριάζει με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και 
διασφαλίζει μια ισχυρότερη Ένωση 
Υγείας, που θα διευκολύνει την επιτυ-
χία της πράσινης και ψηφιακής μετά-
βασης και θα ενισχύσει την  δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη και ανθεκτική 
ανάκαμψη, θα στηρίζει τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, θα προωθεί τα θεμελι-
ώδη δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ, 
το κράτος δικαίου και την εφαρμογή του, 
θα συμβάλλει σε μεγαλύτερες ευκαιρί-
ες για τους νέους σε ολόκληρη την 
Ένωση και θα διασφαλίζει  μια ισχυρότε-
ρη Ένωση για τους λαούς της και στον 
κόσμο» ζητούν οι ευρωβουλευτές-μέλη 
της επιτροπής Προϋπολογισμών στην 
έκθεση που ενέκριναν για τις προτεραι-
ότητες του προϋπολογισμού του 
2023. Τα μέλη της επιτροπής τονίζουν ότι 
ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένος με τις πάγιες προτε-
ραιότητες και αξίες του ΕΚ όπως είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος και η 
προάσπιση της δημοκρατίας, ενώ αναγνω-
ρίζουν ότι η γεωπολιτική κρίση που 
έχει προκύψει τον τελευταίο μήνα θα 
δημιουργήσει την ανάγκη για χρημα-
τοδοτική υποστήριξη. Υπενθυμίζεται ότι 
πάνω από το 90% του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ πηγαίνει σε πολίτες, 
περιφέρειες, πόλεις, αγρότες και 
επιχειρήσεις. Η έκθεση θα τεθεί σε 
ψηφοφορία στην ολομέλεια της 4ης 
Απριλίου. Διαβάστε περισσότερα για την 
συμμετοχή του ΕΚ στην διαδικασία 
του προϋπολογισμού εδώ.  

Ολομέλεια της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης : στην 
τελική ευθεία
Στο Στρασβούργο συναντήθηκαν στις 11 
και 12 Μαρτίου εκατοντάδες ευρω-
παίοι πολίτες, εκπρόσωποι των ομάδων 
Ευρωπαίων Πολιτών καθώς και ευρωπα-
ϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών, ευρω-
βουλευτές αλλά και αντιπροσωπεία 30 
ουκρανών πολιτών, για να συζητήσουν 
τις υποβληθείσες προτάσεις των πολιτών.  
Οι θεματικές που κάλυψαν οι δύο ομάδες 
αφορούσαν  το ρόλο της ΕΕ στον κόσμο 
και τη μετανάστευση και την οικονομία, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη νεολαία 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  
«Αυτή τη στιγμή, την ώρα που σας μιλάω, 
οι Ουκρανοί συμπολίτες μου μάχονται για 
τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Σήμερα, ζητάω 
τη στήριξή σας στον κοινό μας αγώνα» 
είπε η Ουκρανή πρόσφυγας, Bozhena 
Boriak, ενώ ο συμπρόεδρος της Διάσκε-
ψης Guy Verhofstadt, κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του, τόνισε ότι «Τα συμπερά-
σματα αυτής της διάσκεψης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τα δραματικά γεγονότα 
στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι το μέλλον 
θα είναι διαφορετικό από αυτό που 
φανταζόμασταν ακόμη και πριν από λίγες 
μόνο εβδομάδες».  Η Ολομέλεια της 
Διάσκεψης, στις 25-26 Μαρτίου και 8-9 
Απριλίου, θα μετατρέψει τις προτάσεις 
και ιδέες σε συστάσεις για ενωσιακή 
δράση. 

Πρωτοποριακό σχέδιο νόμου 
για τη ρύθμιση των 
κρυπτονομισμάτων
Εγκρίθηκε από την επιτροπή Οικονομικής 
και Νομισματικής Πολιτικής το σχέδιο 
νόμου για τη ρύθμιση της χρήσης κρυ-
πτονομισμάτων.  Οι νέοι κανόνες καλύ-
πτουν τα χαρτοφυλάκια κρυπτονομι-
σμάτων εκτός ΕΕ, την υποστήριξη της 
καινοτομίας και τη μείωση των 
ρίσκων, αλλά και τη μείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος των 
κρυπτονομισμάτων. Περιλαμβάνουν 
ακόμα ρυθμίσεις σχετικά με τη διαφά-
νεια και την εποπτεία των συναλλα-
γών. Επιπλέον, μέσα από τη ρύθμιση των 
δημόσιων προσφορών των κρυπτονομι-
σμάτων, το νομικό πλαίσιο υποστηρίζει 
την ακεραιότητα της αγοράς και την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ 
προλαμβάνει τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 
άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. 
Θα ακολουθήσει  διαπραγμάτευση του 
σχεδίου νόμου με τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις. 

Βραβείο Κοινού LUX 2022: 
Επιλέξτε το φετινό νικητή και 
ίσως ταξιδέψετε στο 
Στρασβούργο! 
Και φέτος, το ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Ακαδη-
μία Κινηματογράφου σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο 
EuropaCinemas, διοργανώνουν τo Βραβείo

Οι μεγάλες εταιρίες να 
δημοσιεύσουν στοιχεία 
βιωσιμότητας  
H επιτροπή Νομικών Θεμάτων  υπερψή-
φισε την Οδηγία για την Εταιρική Βιωσιμό-
τητα (CSRD). Εάν το νομοσχέδιο συμφω-
νηθεί με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, οι μεγά-
λες εταιρείες θα χρειαστεί σύντομα να 
δημοσιοποιήσουν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουρ-
γίας και διαχείρισης των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων που απορρέ-
ουν από τη λειτουργία τους,  παρέχοντας 
στο κοινό και στους επενδυτές συγκρίσι-
μα, αξιόπιστα και προσβάσιμα στοι-
χεία.  Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν πως 
τα δεδομένα που σήμερα είναι διαθέσιμα 
από τις εταιρίες είναι δύσκολο να ανα-
λυθούν και να γίνουν αντικείμενο 
σύγκρισης για τους επενδυτές, οι οποίοι 
δεν είναι καλά ενημερωμένοι για  τα ρίσκα 
βιωσιμότητας που κρύβουν οι επενδύσεις, 
και θεωρούν ότι η διάχυση περισσότερων 
πληροφοριών θα επιτρέψουν τη διοχέτευ-
ση χρημάτων προς φιλικές προς το 
περιβάλλον δραστηριότητες.

Η ευρωπαϊκή αγορά 
προστατεύεται με το νέο Μέσο 
για τις Διεθνείς Δημόσιες 
Συμβάσεις
Τη θέσπιση ενός Μέσου για τις Διεθνείς 
Δημόσιες Συμβάσεις (IPI), το οποίο θα 
εισάγει μέτρα που θα περιορίζουν την 
πρόσβαση σε ανοικτούς ευρωπαϊκούς 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων ΕΕ 
σε εταιρείες από χώρες εκτός ΕΕ που 
δεν προσφέρουν παρόμοια πρόσβα-
ση σε εταιρείες της Ένωσης, συμφώνη-
σαν οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Ενώ η ΕΕ είναι μια 
ανοιχτή οικονομία, πολλοί από τους κύρι-
ους εμπορικούς εταίρους της  εφαρμό-
ζουν περιοριστικές πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ οι 
κλειστές αγορές προμηθειών υπονομεύ-
ουν τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια, 
αυξάνουν το κόστος των δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών για τους φορολο-
γούμενους και αυξάνουν τον κίνδυνο 
διαφθοράς. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ 
επέτυχαν να συμπεριλάβουν στο συμφω-
νηθέν κείμενο την υποχρέωση να λαμβά-
νονται υπόψη κοινωνικές, περιβαλλο-
ντικές και εργασιακές απαιτήσεις 
κατά την κρίση των προσφορών. 

Πράσινο φως για καλύτερη 
αντιπροσώπευση γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια 
Υπερψηφίστηκε από τις επιτροπές Δικαι-
ωμάτων των Γυναικών και Νομικών 
Θεμάτων σχέδιο νόμου που θα αυξήσει 
την αντιπροσώπευση των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια τουλάχι-
στον στο 40%.Το σχέδιο προβλέπει ότι 
σε περιπτώσεις που δύο υποψήφιοι 
παρουσιάζουν αντίστοιχα προσόντα για 
την θέση, θα πρέπει να επιλεγεί ο υποψή-
φιος που ανήκει στην ομάδα που υποεκ-
προσωπείται, ενώ οι ευρωβουλευτές 
τονίζουν ότι η διαφάνεια και η αξιο-
κρατία πρέπει να παραμείνουν τα βασικά 
κριτήρια στις διαδικασίες επιλογής. Η 
πρόταση περιλαμβάνει κυρώσεις για 
εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. 
Υπενθυμίζεται ότι παρά την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία, εν 
μέρει και εξαιτίας εθνικών νομοθετικών 
πλαισίων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος της συμμετο-
χής των γυναικών σε διοικητικά συμβού-
λια  μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών παρα-
μένει στο 30.6%, ενώ σε περιπτώσεις 
χωρών όπως η Κύπρος το ποσοστό 
πέφτει στο 8.5%. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

EPΔιαβάστε περισσότερα εδώ

την εβδομάδα που έρχεται
στην oλομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για να (συνεχίζουμε) να μιλάμε
παντού στην ΕΕ όπως στο σπίτι μας!
Το ΕΚ θα συζητήσει και θα ψηφίσει τη συμφωνία 
που επιτεύχθηκε με τα κράτη μέλη για την ανανέω-
ση του συστήματος “Roam like at Home” για άλλα 
δέκα χρόνια, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπο-

ρούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα όταν ταξιδεύ-
ουν στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρεώσεις από αυτά που πληρώνουν στο σπίτι. Το 
πρόγραμμα, εάν δεν ανανεωνόταν, επρόκειτο να λήξει στις 30 Ιουνίου 2022. Συζήτη-
ση: Τετάρτη 23 Μαρτίου. Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Μαρτίου. 

Πώς επηρεάζει ενέργεια και τρόφιμα  ο πόλεμος στην
Ουκρανία;
Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη ανεύρεσης 
λύσεων σε μια σειρά τομέων. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει την ασφάλεια στα τρόφιμα εντός και εκτός ΕΕ την Τετάρτη, και σχετι-
κά με τη στρατηγική “REPowerEU” την  Πέμπτη. Το “REPowerEU” παρουσιάστηκε στις 
8 Μαρτίου, και έχει σαν στόχο να κάνει την ΕΕ ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα πολύ πριν από το 2030, ξεκινώντας από το φυσικό αέριο. Η στρατηγική 
περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της 
ενέργειας και την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου για τον επόμενο 
χειμώνα. Συζητήσεις: Τετάρτη, 23 Μαρτίου και Πέμπτη 24 Μαρτίου. Ψηφοφορία για την έκθεση 
για την ασφάλεια τροφίμων: Πέμπτη 24 Μαρτίου.

Κοινού LUX και προσκαλούν το ευρωπαϊκό 
κοινό να πάρει  μέρος στη διαδικασία και να 
ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Οι ταινίες 
θα προβληθούν ταυτό-χρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη,σε κινηματο-γράφους και 
διαδικτυακές πλατφόρμες, με υποτίτλους 
στην γλώσσα της κάθε χώρας, κατά την 
Εβδομάδα κοινού LUX, από τις 28 Μαρτίου 
έως τις 3 Απριλίου 2022. Θα διοργανωθούν 
επίσης διαδικτυακές συζητήσεις με τους 
σκηνοθέτες. Η νικήτρια ταινία θα αναδειχθεί 
με συμψηφισμό της ψήφου του κοινού 
και των ευρωβουλευτών, με κάθε ομάδα 
να αντιπροσωπεύει το 50% των ψήφων, ενώ 
μπορείτε να ψηφίσετε την αγαπημένη σας 
ταινία μέχρι τις 25 Μαΐου. Τυχαία επιλεγ-
μένοι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία 
μπορεί να έχουν την ευκαιρία να 
παραστούν στην τελετή απονομής του 
Βραβείου, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 
Ιουνίου 2022 στο Στρασβούργο. Οι 
υποψήφιες ταινίες για το 2022 είναι οι εξής: 
Flee, του Jonas Poher Rasmussen, Μεγάλη 
Απόδραση, του Sebastian Meise και  Quo 
Vadis, Aida? της Jasmila Žbanić.
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