
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 15-18 Ιανουαρίου 2018
 
Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ συζητά το μέλλον της
Ευρώπης στην ολομέλεια του ΕΚ 
Ο πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, θα είναι ο
πρώτος ηγέτης της ΕΕ που θα συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης με τους
ευρωβουλευτές το πρωί της Τετάρτης.
 
 
Το ΕΚ συζητά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου και το Brexit 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τρίτη το πρωί τα συμπεράσματα της
συνόδου κορυφής της ΕΕ που έλαβε χώρα στις 14-15 Δεκεμβρίου με τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Στο επίκεντρο της
συνόδου κορυφής βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, η μετανάστευση,
η αμυντική συνεργασία και η μεταρρύθμιση της ευρωζώνης.
 
 
Συζήτηση για τις προτεραιότητες της βουλγαρικής προεδρίας  
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ θα παρουσιάσει τις
προτεραιότητες της προεδρίας του Συμβουλίου στην ολομέλεια του ΕΚ την
Τετάρτη το πρωί.
 
 
Δέσμη μέτρων για την «καθαρή ενέργεια»: ψηφοφορία στο ΕΚ 
Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μειωθεί κατά 40% έως το 2030 σε σχέση με
τα επίπεδα του 2005 και το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αυξηθεί από 27% σε 35% βάσει των νομοθετικών
προτάσεων που θα συζητηθούν στην ολομέλεια τη Δευτέρα.
 
 
Η ρωσική προπαγάνδα στην ΕΕ 
Η επιρροή της ρωσικής προπαγάνδας στις χώρες της ΕΕ και οι εικαζόμενες
προσπάθειές της να επηρεάσει τις εκλογές σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
μέσω της παραπληροφόρησης θα συζητηθούν στην ολομέλεια στα πλαίσια μιας
επίκαιρης συζήτησης την Τετάρτη το απόγευμα.
 
 
Διαρθρωτικά ταμεία στην Ελλάδα: συζήτηση τη Δευτέρα το βράδυ
στο Στρασβούργο 
Το ΕΚ θα θέσει ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα έργα που
έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα μέσω της αυξημένης
χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και τη συμβολή
των ταμείων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Σύνοδος Ολομέλειας
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Αριθμός αναφοράς: 20180103NEW90901
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Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: το ΕΚ ζητά βελτιώσεις 
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση
της ανεργίας των νέων στην ΕΕ, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα.
Αυτό πρόκειται να υποστηρίξει το ΕΚ σε ψήφισμά του που θα συζητηθεί την
Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη Πέμπτη.
 
 
Προστασία των παιδιών σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές 
Ο νέος κανονισμός για την καλύτερη προστασία των παιδιών στις διασυνοριακές
οικογενειακές διαφορές που σχετίζονται με περιπτώσεις διαζυγίων, επιμέλειας
και απαγωγής παιδιών θα συζητηθεί στο ΕΚ την Τετάρτη και θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
 
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2018-01-15
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Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EPLive
EuroparlTV
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Ιστοσελίδα της Οπτικοακουστικής Μονάδας του ΕΚ για τους επαγγελματίες των μέσων
ενημέρωσης
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛEΦΤΕΡΙΕ
Press Officer

(+32) 2 28 32798 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 498 98 32 83
kristina.elefterie@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/el/live.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/el/audio-podcasts.html


Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ
συζητά το μέλλον της Ευρώπης στην ολομέλεια
του ΕΚ
 
Ο πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Λίο
Βαράντκαρ, θα είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που θα
συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης με τους
ευρωβουλευτές το πρωί της Τετάρτης.
 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι, καθώς και της Διάσκεψης
των Προέδρων, ο κ. Βαράντκαρ θα απευθυνθεί στην ολομέλεια του ΕΚ και θα συζητήσει
για το μέλλον της ΕΕ με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων.
 
Αυτή η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αποτελεί την πρώτη από
μια σειρά συζητήσεων που θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον
της ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου
 
Συνέντευξη Τύπου: Είσοδος Πρωτόκολλου (-1) στις 12.30μμ (ώρα Γαλλίας)- Αντόνιο
Ταγιάνι,  Πρόεδρος ΕΚ και Λίο Βαράντκαρ, πρωθυπουργός Ιρλανδίας
 
 
#FutureofEU #Varadkar
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Το ΕΚ συζητά τη σύνοδο κορυφής του
Δεκεμβρίου και το Brexit
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τρίτη το πρωί τα
συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ που έλαβε
χώρα στις 14-15 Δεκεμβρίου με τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Στο επίκεντρο
της συνόδου κορυφής βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις για
το Brexit, η μετανάστευση, η αμυντική συνεργασία και η
μεταρρύθμιση της ευρωζώνης.
 
Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στις 15 Δεκεμβρίου ότι έχει σημειωθεί «ικανοποιητική
πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για το Brexit προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στη
δεύτερη φάση, η οποία συμπεριλαμβάνει συνομιλίες για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ
της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την
έναρξη της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας («PESCO») στο θέμα της άμυνας και
συζήτησαν  με  ποιον  τρόπο  θα  διασφαλίσει  η  ΕΕ  ότι  διαθέτει  τα  μέσα  για  την
αντιμετώπιση  πιθανών  οικονομικών  κρίσεων.
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής (χωρίς ψήφισμα)
 
#Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence, #eurozone
 
Σύνδεσμοι
Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Δεκεμβρίου 2017)
Δωρεάν φωτογραφίες, βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

4 I 14

http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2017/12/14-15/
https://multimedia.europarl.europa.eu/
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Συζήτηση για τις προτεραιότητες της
βουλγαρικής προεδρίας 
 
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ θα
παρουσιάσει τις προτεραιότητες της προεδρίας του
Συμβουλίου στην ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη το πρωί.
 
Οι προτεραιότητες της βουλγαρικής προεδρίας είναι οι εξής:
 

το μέλλον της Ευρώπης και οι νέοι 
μια ευρωπαϊκή προοπτική και η διασύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων 
η ασφάλεια και η σταθερότητα σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη 
η ψηφιακή οικονομία και τα προσόντα για το μέλλον
 

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Βουλγαρία αναλαμβάνει την εξάμηνη εκ περιτροπής
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
 
Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη το πρωί, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πρόοδο
που σημείωσε η απερχόμενη εσθονική προεδρία τους τελευταίους έξι μήνες.
 
Συζητήσεις: Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Συνέντευξη Τύπου: ο Πρόεδρος του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  Ζαν-Κλοντ  Γιούνκερ  (προς  επιβεβαίωση),  και  ο  Πρωθυπουργός  της
Βουλγαρίας  Μπόικο  Μπορίσοφ,  Τετάρτη  17  Ιανουαρίου  στις  12:45  (ώρα  Γαλλίας)  
 
@EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE
 
Σύνδεσμοι
Οπτικοακουστικό υλικό - Βουλγαρική Προεδρία
Οπτικοακουστικό υλικό - Εσθονική Προεδρία
Ιστοσελίδα της Βουλγαρικής Προεδρίας
Ιστοσελίδα της Εσθονικής Προεδρίας
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/bulgarian-presidency_2401_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/estonian-presidency_3501_pk
https://eu2018bg.bg/
https://www.eu2017.ee/


Δέσμη μέτρων για την «καθαρή ενέργεια»:
ψηφοφορία στο ΕΚ
 
Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μειωθεί κατά 40% έως
το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 και το μερίδιο
της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
πρέπει να αυξηθεί από 27% σε 35% βάσει των νομοθετικών
προτάσεων που θα συζητηθούν στην ολομέλεια τη
Δευτέρα.
 
Η  ολομέλεια  του  ΕΚ  θα  συζητήσει  το  νομοθετικό  πακέτο  μέτρων  για  την  καθαρή
ενέργεια τη Δευτέρα στις 5μμ (ώρα Γαλλίας),  ενώ θα ψηφίσει  την Τετάρτη επί  της
διαπραγματευτικής εντολής για την έναρξη των συνομιλιών με τους υπουργούς.
 
Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ ζητάει την εφαρμογή ενός
δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο ΕΕ για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 40%
έως το 2030 (μείωση κατά 34% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας συγκριτικά με
τα επίπεδα του 2005). Ζητούν επίσης την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ από 27% σε 35%. Σε ό,τι αφορά
τον  τομέα  των  μεταφορών,  ζητούν  τουλάχιστον  το  12%  της  ενέργειας  που
καταναλώνεται σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
 
Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή του, οι  συνομιλίες με το
Συμβούλιο  μπορούν  να  ξεκινήσουν  άμεσα,  δεδομένου  ότι  το  Συμβούλιο  έχει  ήδη
εγκρίνει  τη  θέση  του  για  την  ενεργειακή  απόδοση  στις  26  Ιουνίου  και  για  τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης στις 18
Δεκεμβρίου.
 
Αυτές οι τρεις νομοθετικές προτάσεις αποτελούν μέρος του πακέτου για την καθαρή
ενέργεια, το οποίο δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του
2016.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15  Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου με τους εισηγητές την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 14:30 τοπική ώρα
Γαλλίας
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http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


#energyunion
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (στα
αγγλικά 28.11.2017)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (στα
αγγλικά 07.12.2017)
Σχέδια έκθεσης, τροπολογίες και κατάλογοι ψηφοφορίας
Η θέση του Συμβουλίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η θέση του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση
Η θέση του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης
Δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια
Ενεργειακή Ένωση
Φάκελος διαδικασίας - Διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης
Φάκελος διαδικασίας - Ενεργειακή απόδοση
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-submitted.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Η ρωσική προπαγάνδα στην ΕΕ
 
Η επιρροή της ρωσικής προπαγάνδας στις χώρες της ΕΕ
και οι εικαζόμενες προσπάθειές της να επηρεάσει τις
εκλογές σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της
παραπληροφόρησης θα συζητηθούν στην ολομέλεια στα
πλαίσια μιας επίκαιρης συζήτησης την Τετάρτη το
απόγευμα.
 
Οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν ήδη το 2016 με ψήφισμά τους ότι  το Κρεμλίνο
εντατικοποίησε την προπαγάνδα του με την προσάρτηση της Κριμαίας και τον ρωσικό
υβριδικό πόλεμο στο Ντονμπάς. Αναλυτικότερα σημείωσαν ότι «η Ρωσία χρησιμοποιεί
ευρύ  φάσμα  εργαλείων  και  μέσων,  όπως  δεξαμενές  σκέψης,  [...]  πολύγλωσσους
τηλεοπτικούς σταθμούς (π.χ. Russia Today), ψευδο-πρακτορεία ειδήσεων και υπηρεσίες
πολυμέσων (π.χ. Sputnik), [...] μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά «τρολ», με
στόχο την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης, τη συγκέντρωση
εγχώριας στήριξης και  τη  δημιουργία  της αντίληψης ότι  τα  κράτη της ανατολικής
γειτονίας  της ΕΕ έχουν αποτύχει.»
 
Για  την  αντιμετώπιση  αυτής  της  προπαγάνδας,  οι  ευρωβουλευτές  πρότειναν  την
ενίσχυση της μικρής επιχειρησιακής ομάδας «στρατηγικής επικοινωνίας» της ΕΕ και την
αύξηση των επενδύσεων στην ευαισθητοποίηση, την ερευνητική δημοσιογραφία και την
πληροφοριακή παιδεία.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: επίκαιρη συζήτηση
 
 
 
 
 
Σύνδεσμοι
Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της
από τρίτους (Νοέμβριος 2016)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (Στα αγγλικά, Οκτώβριος
2016)
Δωρεάν φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EL
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Διαρθρωτικά ταμεία στην Ελλάδα: συζήτηση τη
Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο
 
Το ΕΚ θα θέσει ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με τα έργα που έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί
στην Ελλάδα μέσω της αυξημένης χρηματοδότησης από τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και τη συμβολή των
ταμείων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
 
Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κατέθεσε προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή  ζητώντας  να  μάθει  τα  αποτελέσματα  της  αύξησης  του  ποσοστού  της
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από τα ταμεία,  η οποία αποφασίστηκε το 2015 με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2015/1839 .
 
Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα έργα προτεραιότητας τα οποία
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα μέσω αυτής της αυξημένης συγχρηματοδότησης. Θα
σημειώσουν επίσης ότι «η συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στις επιδόσεις
της ελληνικής οικονομίας ήταν πάντοτε σημαντική, αλλά συχνά αμφισβητείται ως μη
βιώσιμη» ζητώντας να μάθουν πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμβολή των
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της Ελλάδας.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: προφορική ερώτηση
 
Σύνδεσμοι
Παρακολουθήστε τη συζήτηση ζωντανά (15.01.2017)
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/regi/home.html


Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: το
ΕΚ ζητά βελτιώσεις
 
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει
συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην
ΕΕ, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα. Αυτό
πρόκειται να υποστηρίξει το ΕΚ σε ψήφισμά του που θα
συζητηθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την
ερχόμενη Πέμπτη.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς τα ανεπαρκή στοιχεία καθιστούν
δύσκολη την ορθή εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία («Youth Guarantee») συνέβαλαν στο να βρουν
οι νέοι σταθερή δουλειά.
 
Προτείνουν ακόμη την ανάγκη να προσεγγισθούν οι ευάλωτοι νέοι, προσφέροντάς τους
καλύτερης ποιότητας απασχόληση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση και ενημερώνοντας
τις επιχειρήσεις σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα απασχόλησης των νέων.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
της  ΕΕ  για  τις  εγγυήσεις  για  τη  νεολαία  («Youth  Guarantee  schemes»),  το  οποίο
συστάθηκε το 2013 προκειμένου να βοηθήσει νέους μεταξύ 15 και 25 ετών σε περιοχές
με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων.
 
Ο  αρχικός  προϋπολογισμός  για  την  περίοδο  2014-2020  ανήλθε  σε  6,4  δισ.  ευρώ.
Δεδομένων των επίμονα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, προστέθηκαν άλλα 2,4
δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου
 
#youth #employment
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Romana Tomc (ΕΛΚ, Σλοβενία)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - How the EU budget is spent:
Youth Employment Initiative
Μελέτη του ΕΚ - Youth Employment Initiative - European implementation assessment
Βίντεο Europarl - Απασχόληση των νέων στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν νέες
προσεγγίσεις
Δωρεάν φωτογραφίες, βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0406%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125104/ROMANA_TOMC_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608688/EPRS_BRI%282017%29608688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608688/EPRS_BRI%282017%29608688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603247/EPRS_IDA%282017%29603247_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/society/youth-employment-in-the-eu-meps-push-for-innovative-approaches
https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/society/youth-employment-in-the-eu-meps-push-for-innovative-approaches
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Προστασία των παιδιών σε διασυνοριακές
οικογενειακές διαφορές
 
Ο νέος κανονισμός για την καλύτερη προστασία των
παιδιών στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές που
σχετίζονται με περιπτώσεις διαζυγίων, επιμέλειας και
απαγωγής παιδιών θα συζητηθεί στο ΕΚ την Τετάρτη και
θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
Με την αύξηση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, οι διασυνοριακές διαφορές
επί οικογενειακών θεμάτων στην ΕΕ αυξάνονται αντίστοιχα. Υπάρχουν περίπου 1.800
περιπτώσεις απαγωγών παιδιών από τους γονείς τους στην ΕΕ κάθε χρόνο.
 
Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στο να απλουστεύσει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών
και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους.  Ο επικαιροποιημένος κανονισμός θα
ορίζει  αυστηρότερες  προθεσμίες  για  την  διαχείριση  περιπτώσεων  διασυνοριακής
απαγωγής  παιδιών  από  τους  γονείς  τους.  Τα  παιδιά  πρέπει  επίσης  να  έχουν  τη
δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που τους
αφορούν  ενώ  όλες  οι  αποφάσεις  θα  εφαρμόζονται  αυτομάτως  σε  πανευρωπαϊκό
επίπεδο.
 
Το ΕΚ έχει συμβουλευτικό ρόλο στην επικαιροποίηση του εν λόγω κανονισμού.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: διαβούλευση
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Tadeusz Zwiefka (ΕΛΚ, Πολωνία)
Φάκελος διαδικασίας
Μελέτη του ΕΚ στα αγγλικά (Cross-border parental child abduction in the European Union,
Ιανουάριος 2015)
Δωρεάν φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2359_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2359_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0388+0+NOT+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28301/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0190(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
 
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα
ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των
οποίων παρατίθενται παρακάτω.
 
Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών
μέτρων
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και  κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και
εργασιακής εκμετάλλευσης στην ΕΕ -  Προφορική ερώτηση
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Στήριξη της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία - Δήλωση της Αντιπροέδρου
της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας 
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Η κατάσταση στo Ιράν
 
Η κατάσταση στην Κένυα
 
Δηλώσεις  της  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής/Ύπατης  Εκπροσώπου  της  Ένωσης  για
θέματα  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής  Ασφαλείας
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eva Lindström
 
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
 
Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας
στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Μέτρα  διαχείρισης,  διατήρησης  και  ελέγχου  που  εφαρμόζονται  στην  περιοχή  της
σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με
άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου
 
Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης
των επαγγελματικών υπηρεσιών
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου
 
Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 
Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ -
Προφορική ερώτηση
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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