
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 15-18 Απριλίου 2019
 
Ασφαλέστεροι δρόμοι: τεχνολογίες που σώζουν ζωές  σε όλα τα νέα
οχήματα 
Χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως η έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας και το
προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ενσωματωθούν
στα νέα οχήματα από το Μάιο του 2022. 
 
 
Νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος 
Καλύτερη προστασία για όσους αποκαλύπτουν παράνομες ή επιβλαβείς
δραστηριότητες δημοσιοποιώντας πληροφορίες που απέκτησαν στη δουλεία
τους, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.
 
 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: ψηφοφορία για μόνιμο
σώμα 10.000 φυλάκων 
Μέτρα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα
συζητηθούν και θα ψηφιστούν στην ολομέλεια την Τετάρτη.
 
 
Συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης με το Λετονό πρωθυπουργό
Krišjānis Kariņš 
Τα μέλη του ΕΚ θα ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης με τον
Λετονό πρωθυπουργό Krišjānis Kariņš, την Τετάρτη στις 10.00 (τοπική ώρα). 
 
 
Νέες μορφές εργασίας: το ΕΚ ψηφίζει μέτρα ενίσχυσης εργατικών
δικαιωμάτων 
Οι ευρωβουλευτές έτοιμοι να στηρίξουν βασικά δικαιώματα για τους
εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή σε πλατφόρμες, π.χ. Uber και
Deliveroo, σε ψηφοφορία την Τρίτη.
 
 
Νέοι κανόνες για βίζα βραχείας παραμονής στην ΕΕ 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να ψηφίσει την Τετάρτη το νέο Κώδικα Θεωρήσεων της ΕΕ, ο
οποίος ορίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την έκδοση βίζα μικρής
διάρκειας.
 
 

Σύνοδος Ολομέλειας
11-04-2019 - 18:12
Αριθμός αναφοράς: 20190404BRI35109
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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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Ασφάλεια τροφίμων: πιο διαφανής και αντικειμενική αξιολόγηση
κινδύνων 
Η ολομέλεια θα ψηφίσει την Τετάρτη νέους κανόνες για να διασφαλίσει ότι η
διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ θα γίνει πιο
διαφανής και αντικειμενική.
 
 
InvestEU: σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και
των επενδύσεων 
Το ΕΚ έτοιμο να εγκρίνει την προσωρινή, μερική συμφωνία με τους υπουργούς
της ΕΕ για το νέο πρόγραμμα επενδύσεων και χρηματοδότησης για την περίοδο
2021-2027.
 
 
Μείωση του κινδύνου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και προστασία
των φορολογούμενων 
Το ΕΚ ψηφίζει σημαντικά μέτρα για τη μείωσή του χρηματοπιστωτικού κινδύνου
και για την τραπεζική ένωση, την Τρίτη.
 
 
Τρομοκρατικά μηνύματα στο διαδίκτυο: διορία μίας ώρας για την
αφαίρεσή τους 
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν μία ώρα από τη σχετική εντολή για να
αφαιρέσουν υλικό από τρομοκράτες, αλλά δε θα χρειάζεται να εγκαταστήσουν
φίλτρα ελέγχου περιεχομένου. 
 
 
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.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2019-04-15
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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
Podcast της EPRS σχετικά με τα κύρια θέματα των συνόδων ολομέλειας

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/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
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/el/audio-podcasts.html


Επαφές 
 
 
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Ασφαλέστεροι δρόμοι: τεχνολογίες που σώζουν
ζωές  σε όλα τα νέα οχήματα
 
Χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως η έξυπνη υποβοήθηση
ταχύτητας και το προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης
ανάγκης θα πρέπει να ενσωματωθούν στα νέα οχήματα
από το Μάιο του 2022. 
 
Τα καινούρια αυτοκίνητα, τα μικρά και μεγάλα φορτηγά και τα λεωφορεία θα πρέπει να
είναι εξοπλισμένα με χαρακτηριστικά ασφαλείας που σκοπεύουν να προστατεύσουν τις
ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα με την καινούρια νομοθεσία που πρόκειται να ψηφιστεί από
την ολομέλεια την Τρίτη, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με τους υπουργούς
της ΕΕ.
 
Ένα από αυτά τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά είναι το σύστημα Έξυπνης Υποβοήθησης
Ταχύτητας (ISA),  το οποίο θα μπορούσε να μειώσει  τα θανατηφόρα τροχαία στους
ευρωπαϊκούς δρόμους κατά 20%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το ISA θα ενημερώνει
άμεσα  τον  οδηγό  του  οχήματος,  βασιζόμενο  στους  χάρτες  που  διαθέτει  και  στην
παρατήρηση της οδικής σήμανσης, σε περίπτωση που ο τελευταίος υπερβαίνει το όριο
ταχύτητας. Το σύστημα δεν είναι «κόφτης» και ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να το
απενεργοποιήσει.
 
Άλλα  συστήματα  για  την  προστασία  της  ανθρώπινης  ζωής  που  πρόκειται  να
ενσωματωθούν  στα  νέα  οχήματα  είναι  το  προηγμένο  σύστημα  πέδησης  έκτακτης
ανάγκης,  η  επίσης προηγμένη προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού,  η
επείγουσα  διατήρηση  του  οχήματος  εντός  της  λωρίδας  κυκλοφορίας  στην  οποία
κινείται, το σύστημα ανίχνευσης αναστροφής, η εγκατάσταση μηχανισμού που εμποδίζει
την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, το σήμα επείγουσας διακοπής της πορείας και
ένας καταγραφέας των δεδομένων πορείας του οχήματος («μαύρο κουτί»).
 
Μέσα στο 2018, περίπου 25.100 άνθρωποι έχασαν της ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ
και 135.000 τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με στοιχεία προκαταρκτικής έρευνας που
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης 
 

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Σύνδεσμοι
Κείμενο της συμφωνίας (στα αγγλικά)
Δελτίο Tύπου μετά την προσωρινή συμφωνία (26.03.2019 - στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Róża Thun (ΕΛΚ, Πολωνία)
Φάκελος διαδικασίας
Παρουσίαση έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά)
Στοιχεία προκαταρκτικής έρευνας για τα θύματα από τροχαία το 2018 (Δελτίο Τύπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - (στα αγγλικά)
Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας για το 2018, με εξειδικευμένες πληροφορίες για
την κάθε χώρα (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/road-safety_11105_pk


Νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος
 
Καλύτερη προστασία για όσους αποκαλύπτουν παράνομες
ή επιβλαβείς δραστηριότητες δημοσιοποιώντας
πληροφορίες που απέκτησαν στη δουλεία τους, σύμφωνα
με τους νέους κανόνες.
 
Οι  νέοι  κανόνες,  οι  οποίοι  έχουν  ήδη  ανεπίσημα  συμφωνηθεί  μεταξύ  των
διαπραγματευτών του ΕΚ και των υπουργών της ΕΕ και θα τεθούν σε ψηφοφορία την
Πέμπτη,  θεσπίζουν  πανευρωπαϊκά  πρότυπα  προστασίας  των  μαρτύρων  δημοσίου
συμφέροντος. Θα δημιουργηθούν ασφαλείς τρόποι για την υποβολή καταγγελιών για
παραβάσεις  της νομοθεσίας της ΕΕ (τόσο εντός των οργανισμών ή εταιρειών των
οποίων είναι εργαζόμενοι, όσο και στις δημόσιες αρχές), δικλείδες ασφαλείας για την
αποφυγή εκδικητικών ενεργειών όπως ο εκφοβισμός και η παρενόχληση, καθώς και
μηχανισμοί  στήριξης,  όπως  για  παράδειγμα  η  νομική  βοήθεια  και  η  πρόσβαση  σε
πληροφορίες  για  σχετικές  διαδικασίες  και  μέτρα.
 
Πρόσφατα σκάνδαλα,  από  τα  LuxLeaks  και  τα  Panama Papers  μέχρι  την  Cambridge
Analytica, έχουν καταδείξει πόσο σημαντικές είναι οι αποκαλύψεις αυτών των μαρτύρων
για την ανίχνευση και πρόληψη παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας οι  οποίες
μπορεί να είναι επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική ευμάρεια.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 16 Απριλίου στις 15.00 (τοπική ώρα) με την εισηγήτρια Virginie
Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία) 
 
Σύνδεσμοι
Κείμενο της συμφωνίας από τον τριμερή διάλογο (στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Virginie Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
Δεξαμενή Σκέψης του ΕΚ: «Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε
επίπεδο ΕΕ» (στα αγγλικά)
Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Προστασία των μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος» (στα αγγλικά)
Βίντεο της συνέντευξης Τύπου μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο
(12.03.2019)
Δωρεάν 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/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή:
ψηφοφορία για μόνιμο σώμα 10.000 φυλάκων
 
Μέτρα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στην
ολομέλεια την Τετάρτη.
 
Οι αλλαγές που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(Frontex)  αποσκοπούν  στην  αντιμετώπιση  των  υφιστάμενων  αδυναμιών  και  στην
καλύτερη  ανταπόκριση  στις  πραγματικές  προκλήσεις  της  ασφάλειας  και  του
μεταναστευτικού.
 
Το νέο μόνιμο σώμα θα συσταθεί για να υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ στην πράξη μέσω
της διενέργειας ελέγχων και επαναπατρισμών, καθώς και βοηθώντας στη μάχη κατά του
διασυνοριακού εγκλήματος, μεταξύ άλλων αλλαγών που προβλέπονται για τη Frontex.
 
Ξεκινώντας  με  δύναμη  5.000  φυλάκων  το  2021,  το  μόνιμο  σώμα  θα  είναι  πλήρως
λειτουργικό μέχρι  το 2027 με 10.000 προσωπικό.  Θα περιλαμβάνει  επίσης δυνάμεις
άμεσης ανταπόκρισης για περιστατικά έκτακτης ανάγκης.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία 
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 17 Απριλίου στις 16.30 (τοπική ώρα) με την εισηγήτρια και
τον Επίτροπο Αβραμόπουλο 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη συμφωνίας στον τριμερή διάλογο (28.3.2019) (στα
αγγλικά)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Roberta Metsola (ΕΛΚ, Μάλτα)
Φάκελος διαδικασίας
Ιστότοπος της Frontex
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_EL.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης με το Λετονό
πρωθυπουργό Krišjānis Kariņš
 
Τα μέλη του ΕΚ θα ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον
της Ευρώπης με τον Λετονό πρωθυπουργό Krišjānis
Kariņš, την Τετάρτη στις 10.00 (τοπική ώρα). 
 
Ο κ. Kariņš θα αποτελέσει τον εικοστό και τελευταίο επικεφαλής κράτους ή κυβέρνησης
της ΕΕ που θα συζητήσει για το μέλλον της Ένωσης με τα μέλη του ΕΚ κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Μάθετε περισσότερα για τις προηγούμενες
συζητήσεις εδώ.
 
Ο κ. Kariņš εξελέγη πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2019. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά
του είχε διατελέσει  μέλος του ΕΚ από το 2009 με το κόμμα “Jaunā Vienotība”  (Νέα
Ενότητα)  και  την ομάδα του ΕΛΚ.
 
Αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani και ο κ. Kariņš
θα προβούν σε από κοινού δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, στις 12:30 περίπου
(τοπική ώρα), στην είσοδο της αίθουσας πρωτοκόλλου.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 17 Απριλίου, στις 12:30 (τοπική ώρα) με τον πρόεδρο Antonio
Tajani και τον Krišjānis Kariņš
 
Διαδικασία: Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης (χωρίς ψήφισμα)
 
Σύνδεσμοι
Βιογραφικό του Λετονού πρωθυπουργού Krišjānis Kariņš
Δωρεάν 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/news/el/headlines/priorities/to-mellon-tis-enosis
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/future-of-europe_3206_pk


Νέες μορφές εργασίας: το ΕΚ ψηφίζει μέτρα
ενίσχυσης εργατικών δικαιωμάτων
 
Οι ευρωβουλευτές έτοιμοι να στηρίξουν βασικά
δικαιώματα για τους εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις
εργασίας ή σε πλατφόρμες, π.χ. Uber και Deliveroo, σε
ψηφοφορία την Τρίτη.
 
Η νομοθεσία,  η οποία έχει  ανεπίσημα ήδη συμφωνηθεί  με τους υπουργούς της ΕΕ,
θεσπίζει το δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους να ξέρουν εξαρχής τις βασικές
πτυχές  της  σύμβασης  εργασίας  τους,  όπως  για  παράδειγμα  την  περιγραφή  των
καθηκόντων τους, την ημερομηνία έναρξής τους, τη διάρκειά τους, τις αποδοχές και τις
εργάσιμες ώρες τους ή ώρες αναφοράς για όσους εργάζονται με απρόβλεπτα ωράρια.
 
Οι νέοι  κανόνες θα δώσουν επίσης στους εργαζόμενους συγκεκριμένα δικαιώματα
προσαρμοσμένα  ειδικά  στις  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  όσοι  εργάζονται  κατά
παραγγελία, βάσει δελτίου ή μέσα από πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα προβλέψιμες
ώρες  εργασίας  και  χρονικά  όρια  για  την  ακύρωση  συμβάσεων  κατά  παραγγελία.
Επιπροσθέτως, οι δοκιμαστικές περίοδοι δε θα μπορούν να υπερβαίνουν τους έξι μήνες
και  ανανεωμένα συμβόλαια για την ίδια εργασία δε θα μπορούν να περιλαμβάνουν
ρήτρες για νέα δοκιμαστική περίοδο.
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: Νέες μορφές εργασίας - συμφωνία για μέτρα ενίσχυσης των εργατικών
δικαιωμάτων (07.04.2019 - στα αγγλικά)
Προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο (στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα του εισηγητή Enrique Calvet Chambon (Φιλελεύθεροι, Ισπανία)
Δεξαμενή Σκέψης του ΕΚ: Διασφάλιση πιο διαφανών και προβλέψιμων εργασιακών
συνθηκών (στα αγγλικά)
Infographic: Περιστασιακή απασχόληση - η νομοθεσία της ΕΕ βελτιώνει τα εργατικά
δικαιώματα (στα αγγλικά)

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/news/el/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic


Νέοι κανόνες για βίζα βραχείας παραμονής στην
ΕΕ
 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να ψηφίσει την Τετάρτη το νέο Κώδικα
Θεωρήσεων της ΕΕ, ο οποίος ορίζει τις διαδικασίες και
προϋποθέσεις για την έκδοση βίζα μικρής διάρκειας.
 
Η νομοθεσία που έχει ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, απλοποιεί
τις διαδικασίες αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων βραχείας παραμονής (μέχρι 90 ημέρες
συνολικά σε διάστημα 180 ημερών). Στόχος είναι επίσης η ενθάρρυνση τρίτων χωρών να
συνεργαστούν με την ΕΕ στο μεταναστευτικό.
 
Σχετικέςπληροφορίες
 
Προς το παρόν, οι ταξιδιώτες από εκατό χώρες χρειάζονται βίζα για την είσοδό τους
στην ΕΕ. Ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 50% τα τελευταία χρόνια, από 10,2
εκατομμύρια το 2009 σε 15,2 εκατομμύρια το 2016.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Vote: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία στον τριμερή διάλογο (29.01.2019 - στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας
Κανονισμός 2018/1806 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Αναθεώρηση του Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων» (Ιούλιος
2018 - στα αγγλικά)
Δωρεάν 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/news/el/press-room/20190129IPR24505/new-rules-for-short-stay-visas-ep-and-council-reach-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96812/mep_home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0061(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1806
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625129
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625129
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Ασφάλεια τροφίμων: πιο διαφανής και
αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνων
 
Η ολομέλεια θα ψηφίσει την Τετάρτη νέους κανόνες για να
διασφαλίσει ότι η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ θα γίνει πιο διαφανής και
αντικειμενική.
 
Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι ανεπίσημα συμφωνήθηκαν με τους υπουργούς της ΕΕ τον
Φεβρουάριο,  θα  δημιουργήσουν  μία  κοινή  ευρωπαϊκή  βάση  δεδομένων  για
επιστημονικές  μελέτες,  εμποδίζοντας  τις  εταιρείες  που  καταθέτουν  αίτηση
αδειοδότησης να αποκρύπτουν τις  δυσμενείς προς αυτές μελέτες.  Θα βελτιώσουν
επίσης τη διαφάνεια και θα διασφαλίσουν ότι οι μελέτες που έχουν κατατεθεί από τη
βιομηχανία για την υποστήριξη αιτήσεων και χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή
για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  (EFSA)  είναι  πιο  αξιόπιστες,  αντικειμενικές  και
ανεξάρτητες.
 
Επιπλέον, τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν αν υπάρχουν
άλλα σχετικά επιστημονικά στοιχεία ή μελέτες, από τη στιγμή που οι υποβληθείσες
μελέτες δημοσιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου για την προσωρινή συμφωνία με το ΕΚ
Ιστοσελίδα της συνεισηγήτριας Pilar AYUSO (ΕΛΚ, Ισπανία)
Ιστοσελίδα της συνεισηγήτριας Renate SOMMER (ΕΛΚ, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας
Δωρεάν 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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https://www.efsa.europa.eu/en%C2%B5
https://www.efsa.europa.eu/en%C2%B5
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4319/PILAR_AYUSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/food-safety_3003_pk


InvestEU: σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης,
της ανάπτυξης και των επενδύσεων
 
Το ΕΚ έτοιμο να εγκρίνει την προσωρινή, μερική συμφωνία
με τους υπουργούς της ΕΕ για το νέο πρόγραμμα
επενδύσεων και χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-
2027.
 
Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους σχεδόν 700 δισ. ευρώ, η πρωτοβουλία
«InvestEU» θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για επενδύσεις που διαφορετικά θα ήταν
δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) που συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του
2008.
 
Οι ευρωβουλευτές προτίθενται να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αυξάνοντας  τα  ποσά  που  εγγυάται  η  ΕΕ  (από  38  δισ.  ευρώ  σε  40.8  δισ.,  για  την
προσέλκυση  επενδύσεων  αξίας  698  δισ.),  να  εισάγουν  νέους  στόχους  όπως  η
απασχόληση και η προστασία του κλίματος, καθώς και να βελτιώσουν τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς για τη διαχείριση του προγράμματος.
 
Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου,
συμπεριλαμβανομένων τμημάτων που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη (βλ.
σχετικό  δελτίο  Τύπου).  Η  νέα  σύνθεση  του  ΕΚ  θα  συνεχίσει  το  διάλογο  με  τους
υπουργούς  της  ΕΕ.
 
Ο εξειδικευμένος ιστότοπος του InvestEU περιλαμβάνει παραδείγματα έργων που έχει
στηρίξει η ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετικής διαδικασία, πρώτη ανάγνωση
 

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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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_el
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://europa.eu/investeu/home_en


Σύνδεσμοι
Κείμενο της προσωρινής συμφωνίας με το Συμβούλιο που υποβάλλεται προς ψήφιση
στη σύνοδο ολομέλειας, με τα τμήματα που δεν έχουν συμφωνηθεί υπογραμμισμένα
(στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του Κοινοβουλίου μετά την επίτευξη μερικής συμφωνίας μεταξύ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου μετά την επίτευξη μερικής συμφωνίας μεταξύ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου της Επιτροπής μετά την επίτευξη μερικής συμφωνίας μεταξύ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του συνεισηγητή José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία)
Ιστοσελίδα του συνεισηγητή Roberto Gualtieri (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας τους ΕΚ: «Το πρόγραμμα ‘InvestEU’ - η συνέχεια του EFSI στο
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο» (στα αγγλικά)
Δωρεάν 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/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Μείωση του κινδύνου για τις ευρωπαϊκές
τράπεζες και προστασία των φορολογούμενων
 
Το ΕΚ ψηφίζει σημαντικά μέτρα για τη μείωσή του
χρηματοπιστωτικού κινδύνου και για την τραπεζική ένωση,
την Τρίτη.
 
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν δύο δέσμες κανόνων, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί
ανεπίσημα με τα κράτη μέλη, που αφορούν την ανθεκτικότητα των τραπεζών και το
σαφή «οδικό  χάρτη» για  την  αντιμετώπιση πιθανών ζημιών χωρίς  τη  συμβολή των
φορολογούμενων.
 
Ο κύριος  στόχος  των  κανόνων,  οι  οποίοι  τροποποιούν  τους  κανόνες  προληπτικής
εποπτείας της ΕΕ, είναι να ενισχύσουν την οικονομία της ΕΕ αυξάνοντας τη δυνατότητα
δανειοδότησης,  γεγονός  που  με  τη  σειρά  του  θα  δημιουργήσει  χρηματαγορές  με
μεγαλύτερο βάθος και ρευστότητα. Το σχέδιο για την αντιμετώπιση ζημιών αποσκοπεί
στη  διασφάλιση  επαρκών  κεφαλαίων  και  τέτοιας  έκθεσης  σε  χρέος  ώστε  να  μη
χρειάζονται  πια  διασώσεις  με  δημόσιους  πόρους.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου 
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας: οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD V)
Φάκελος διαδικασίας: κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR II)
Ιστοσελίδα του εισηγητή  Peter Simon (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας: Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων
Φάκελος διαδικασίας: Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης
Ιστοσελίδα του εισηγητή Gunnar Hökmark (ΕΛΚ, Σουηδία)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού
τομέα» (στα αγγλικά)

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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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0364(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0360A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96836/PETER_SIMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0362(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0361(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28124/GUNNAR_HOKMARK/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603251/EPRS_BRI(2017)603251_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603251/EPRS_BRI(2017)603251_EN.pdf


Τρομοκρατικά μηνύματα στο διαδίκτυο: διορία
μίας ώρας για την αφαίρεσή τους
 
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν μία ώρα από τη
σχετική εντολή για να αφαιρέσουν υλικό από
τρομοκράτες, αλλά δε θα χρειάζεται να εγκαταστήσουν
φίλτρα ελέγχου περιεχομένου. 
 
Σε  ψηφοφορία  την  Τετάρτη,  οι  ευρωβουλευτές  ετοιμάζονται  να  επικυρώσουν  την
διαπραγματευτική τους θέση για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τη
διασπορά υλικού από τρομοκράτες στο διαδίκτυο. Οι συνομιλίες με τους υπουργούς της
ΕΕ για την τελική μορφή του κειμένου θα ολοκληρωθούν από τη νέα σύνθεση του
Κοινοβουλίου.
 
Το κείμενο που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ προβλέπει
πρόστιμα  μέχρι  4%  του  τζίρου  της  εταιρείας  σε  περίπτωση  επαναλαμβανόμενων
παραβάσεων.  Περιλαμβάνει  επίσης  δικλείδες  ασφαλείας  για  τη  διασφάλιση  της
ελευθερίας του λόγου και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ΜΜΕ, καθώς και μέτρα για
την αποφυγή δημιουργίας δυσανάλογης πίεσης για τις μικρότερες εταιρείες.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου για την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (08.04.2019 - στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Daniel Dalton (Συντηρητικοί, Βρετανία)
Φάκελος διαδικασίας
Δωρεάν 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

15 I 19

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/fight-against-terrorism_2802_pk


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.
 
Ενημέρωση για το Brexit
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου
 
Προώθηση δίκαιης και  διαφανούς μεταχείρισης των εταιρικών χρηστών υπηρεσιών
διαδικτυακής διαμεσολάβησης
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των
καταναλωτών
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 
Συζήτηση & Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 

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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Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων
 
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
διαστημικό πρόγραμμα
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Έμμονοι οργανικοί ρύποι
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τα σύνορα και τις
θεωρήσεις (Lenaers) και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη
μετανάστευση (Melo)
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού

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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Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
 
Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Έρευνες που πραγματοποίησε η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία  Καταπολέμησης της  Απάτης
(OLAF)  και  συνεργασία  με  την  Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Διαπραγματεύσεις  με  το  Συμβούλιο  και  την  Επιτροπή  σχετικά  δικαίωμα  σύστασης
εξεταστικών  επιτροπών από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου
 
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής - η κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι
και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας - η κατάσταση στη Λιβύη
 
Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Δήλωση της Επιτροπής - Προστασία της ακεραιότητας των Ευρωπαϊκών Εκλογών, ειδικά
όσον αφορά διεθνείς απειλές κυβερνοασφάλειας

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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Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου
 
Ένσταση  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  και  χρήση  συνεργατικών  ευφυών  συστημάτων
μεταφορών
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 
Εφαρμογή και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε
σχέση με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου
 

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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