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Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ (28-29 Ιουνίου), στην οποία στόχος
των ηγετών είναι να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ για
τη  μετανάστευση  και  το  άσυλο,  θα  βρεθούν  στο  επίκεντρο  συζήτησης  στην
ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου Ντόναλτ
Τουσκ και του Προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

Ο  Πρωθυπουργός  της  Πολωνίας,  Ματέους  Μοραβιέτσκι,  θα  είναι  ο  όγδοος
Ευρωπαίος  ηγέτης  που  θα  συζητήσει  το  μέλλον  της  Ευρώπης  με  τους
Ευρωβουλευτές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ την Τετάρτη
το πρωί στις 10:00 (ώρα Γαλλίας). 

Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη Δευτέρα το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για
την τόνωση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Θα ακολουθήσει
σχετική ψηφοφορία την Τρίτη.  

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση
(βίζα) θα πρέπει να λάβουν άδεια προτού ταξιδέψουν εντός της ΕΕ, σύμφωνα με
νέους κανόνες που θα τεθούν σε ψηφοφορία την ερχόμενη Πέμπτη. Οι ταξιδιώτες
που μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχουν κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης, συνιστούν
απειλή για την ασφάλεια ή ενέχουν υψηλό επιδημικό κίνδυνο δε θα λαμβάνουν τη
σχετική άδεια ταξιδίου. 

Οι  Ευρωβουλευτές  θα  ψηφίσουν  την  ερχόμενη  Τετάρτη  νέους  κανόνες  για  τη
βελτίωση  της  εφαρμογής  της  νομοθεσίας  και  την  αντιμετώπιση  παράνομων
πρακτικών στις οδικές μεταφορές, καθώς και για τους αποσπασμένους οδηγούς και
τις περιόδους ανάπαυσής τους  

Η απόφαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Οι Ευρωβουλευτές έχουν την
ευχέρεια να ανατρέψουν την απόφαση αυτή μέσω ψηφοφορίας στην ολομέλεια του
ΕΚ. 

Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν στην Ολομέλεια του ΕΚ την επιτυχή ολοκλήρωση
του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας με τον Πρόεδρο
του Eurogroup Μάριο Σεντένο την Τετάρτη στις 15:00 (ώρα Γαλλίας). 
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Αλεξάνδρα ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ STR: (+33) 3 881 64217
PORT: (+357) 99 697 500

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/plenary

Για περισσότερες πληροφορίες
• 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
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Μεταναστευτική πολιτική: Οι  Ευρωβουλευτές θα
αξιολογήσουν την πρόοδο των ηγετών της ΕΕ
 
Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ (28-29 Ιουνίου), στην οποία στόχος
των ηγετών είναι να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ για
τη  μετανάστευση  και  το  άσυλο,  θα  βρεθούν  στο  επίκεντρο  συζήτησης  στην
ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου Ντόναλτ
Τουσκ και του Προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
 
Το  Κοινοβούλιο  περιμένει  από  το  Νοέμβριο  του  2017  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ  να
συμφωνήσουν για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, που είναι το κλειδί για
την  αναθεώρηση  του  Κοινού  Ευρωπαϊκού  Συστήματος  Ασύλου,  προκειμένου  να
ξεκινήσουν  οι  διαπραγματεύσεις  μεταξύ  των  θεσμών.  Οι  Ευρωβουλευτές  έχουν
επανειλημμένα καλέσει το Συμβούλιο να επιδείξει πραγματική πολιτική βούληση για τη
μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το άσυλο τερματίζοντας τους θανάτους των μεταναστών
που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.
 
Οι Ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν επίσης την πρόοδο που θα σημειώσουν οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων κατά τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής σε σχέση με την εμβάθυνση
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, τις
διαπραγματεύσεις  για  το  Brexit  καθώς  και  τη  συνεργασία  της  ΕΕ  στον  τομέα  της
ασφάλειας  και  της  άμυνας.
 
Συζήτηση: 3 Ιουλίου 2018
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 28-29.06.2018 (Ημερήσια Διάταξη)
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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Ο  Ματέους Μοραβιέτσκι στο ΕΚ για να συζητήσει
το μέλλον της Ευρώπης 
 
Ο  Πρωθυπουργός  της  Πολωνίας,  Ματέους  Μοραβιέτσκι,  θα  είναι  ο  όγδοος
Ευρωπαίος  ηγέτης  που  θα  συζητήσει  το  μέλλον  της  Ευρώπης  με  τους
Ευρωβουλευτές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ την Τετάρτη
το πρωί στις 10:00 (ώρα Γαλλίας).
 
Ο Ματέους Μοραβιέτσκι, μέλος του συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS),
ανέλαβε την πρωθυπουργία της Πολωνίας στις 9 Ιανουαρίου 2018.
 
Αυτή θα είναι  η  όγδοη από μία  σειρά συζητήσεων μεταξύ των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων της  ΕΕ και  των Ευρωβουλευτών σχετικά  με  το  μέλλον της  ΕΕ.
 
Πρώτος ηγέτης που ήρθε στο ΕΚ να συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης ήταν ο Ιρλανδός
Πρωθυπουργός,  Λίο Βαράντκαρ στις 17 Ιανουαρίου,  δεύτερος ο Πρωθυπουργός της
Κροατίας,  Αντρέι  Πλένκοβιτς,  στις  6  Φεβρουαρίου,  τρίτος  ο  Πρωθυπουργός  της
Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα στις 14 Μαρτίου  , τέταρτος ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ
Μακρόν στις 17 Απριλίου, πέμπτος ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Σαρλ Μισέλ, στις 3
Μαΐου, έκτος ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, στις 30 Μαΐου και
έβδομος ο Πρωθυπουργός της Ολλανδιας Μαρκ Ρούτε, στις 13 Ιουνίου.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ Αντόνιο  Ταγιάνι  και  ο  κ.  Μοραβιέτσκι  θα παραχωρήσουν κοινή
συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη στις  13:45.
 
Η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο της
ολομέλειας  του  Σεπτέμβρη στο  Στρασβούργο  με  τον  Έλληνα  Πρωθυπουργό,  Αλέξη
Τσίπρα.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι και τον Πολωνό Πρωθυπουργό
την Τετάρτη 4 Ιουλίου στις 12:45
 
Διαδικασία: Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Το βιογραφικό του πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσκι
• Επικαιρότητα: Το μέλλον της Ευρώπης
• Οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180426IPR02612/charles-michel-advocates-a-strong-europe-that-acts-where-it-can-add-real-value
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180524IPR04214/strengthening-european-unity-is-in-all-our-interests-says-luxembourg-pm-bettel
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future/20180607IPR05246/the-eu-needs-to-under-promise-and-over-deliver-says-dutch-pm
https://www.premier.gov.pl/en/people/mateusz-morawiecki.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/to-mellon-tes-enoses
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Τελική ψηφοφορία για το πρώτο ευρωπαϊκό ταμείο
άμυνας 
 
Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη Δευτέρα το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για
την  τόνωση  της  καινοτομίας  στην  ευρωπαϊκή  αμυντική  βιομηχανία.  Θα
ακολουθήσει  σχετική  ψηφοφορία  την  Τρίτη.  
 
Με προϋπολογισμό ύψους 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2020, το νέο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας («EDIDP») θα συμβάλει στη
χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων και αναβαθμισμένων προϊόντων και τεχνολογιών,
προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ανεξάρτητη, να γίνουν οι δαπάνες του προϋπολογισμού
πιο αποτελεσματικές και να τονωθεί η καινοτομία στην άμυνα.
 
Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει  έργα που υλοποιούνται  από κοινοπραξίες οι  οποίες θα
αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες εγκατεστημένες σε
τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.
 
Ως προϋπόθεση για ανάθεση συμβάσεων, οι  υποστηρικτές των έργων θα πρέπει  να
αποδείξουν ότι συμβάλλουν στην αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.
Έργα τα οποία προορίζονται ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εταιρείες
μεσαίας κεφαλαιοποίησης (επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και απασχολούν το πολύ
3.000 εργαζόμενους) θα επωφεληθούν με υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης,
καθώς και από δράσεις στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας («PESCO»).
 
Επόμενα βήματα
 
Μόλις το ΕΚ και το Συμβούλιο εγκρίνουν και τυπικά τον κανονισμό, αυτός θα τεθεί σε ισχύ
μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ τα πρώτα έργα αμυντικών
ικανοτήτων αναμένεται να χρηματοδοτηθούν το 2019.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 2 Ιουλίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 3 Ιουλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση), συμφωνία σε 1η ανάγνωση
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας με το Συμβούλιο (23.05.2018)
• Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Françoise Grossetête (ΕΛΚ, Γαλλία)
• Φάκελος διαδικασίας
• Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - “European defence industrial development

programme (EDIDP)”
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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Ασφάλεια συνόρων: τελική ψηφοφορία για το νέο
σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται
βίζα
 
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση
(βίζα) θα πρέπει να λάβουν άδεια προτού ταξιδέψουν εντός της ΕΕ, σύμφωνα με
νέους κανόνες που θα τεθούν σε ψηφοφορία την ερχόμενη Πέμπτη. Οι ταξιδιώτες
που  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  ενέχουν  κίνδυνο  παράτυπης  μετανάστευσης,
συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ή ενέχουν υψηλό επιδημικό κίνδυνο δε θα
λαμβάνουν τη σχετική άδεια ταξιδίου.
 
Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS), που έχει ήδη
συμφωνηθεί ανεπίσημα μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, θα πρέπει να βρίσκεται σε εφαρμογή
το 2021 και  θα ισχύσει  σε  περισσότερες από 60 χώρες και  περιοχές των οποίων οι
υπήκοοι  μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς  θεώρηση (βίζα).
 
Η εν λόγω άδεια ταξιδιού θα κοστίζει 7 ευρώ και θα ισχύει για τρία χρόνια. Η συντριπτική
πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα λαμβάνουν θετική απάντηση άμεσα, αφού πρώτα έχουν
συμπληρώσει το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και αφού τα δεδομένα τους έχουν ελεγχθεί
σε συνάρτηση με σχετικές βάσεις δεδομένων.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 4 Ιουλίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 5 Ιουλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση), συμφωνία σε 1η ανάγνωση
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου

(ETIAS)
• Σχέδιο έκθεσης για τη την τροποποίηση του Κανονισμού 2016/794 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού

συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS)
• Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτικής επιτροπή του ΕΚ (24.04.2018)
• Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Kinga Gal (ΕΛΚ, Ουγγαρία)
• Φάκελος διαδικασίας
• Φάκελος διαδικασίας (αρμοδιότητες της Europol)
• Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά) - ETIAS
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0323+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0323+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02424/pre-screening-visa-exempt-travellers-for-increased-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357B(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα: ψηφοφορία
για  την  αναμόρφωση  των  κανόνων  οδικής
μεταφοράς  εμπορευμάτων  ΕΕ
 
Οι  Ευρωβουλευτές  θα  ψηφίσουν  την  ερχόμενη  Τετάρτη  νέους  κανόνες  για  τη
βελτίωση  της  εφαρμογής  της  νομοθεσίας  και  την  αντιμετώπιση  παράνομων
πρακτικών στις οδικές μεταφορές, καθώς και για τους αποσπασμένους οδηγούς και
τις περιόδους ανάπαυσής τους 
 
Αριθμός νομοθετικών προτάσεων θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη: η εφαρμογή της
υπαγωγής  των  κανόνων των  αποσπασμένων εργαζομένων στον  τομέα  των  οδικών
μεταφορών, κανόνες για την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση
του φαινομένου των «εταιρειών γραμματοκιβωτίου» και  της αποφυγής των κανόνων
λειτουργίας των εθνικών αγορών και, τέλος, μια πρόταση που θα εκσυγχρονίσει τους
κανόνες  ξεκούρασης  των  οδηγών  ώστε  να  εξασφαλιστούν  καλύτερες  συνθήκες
ανάπαυσης.
 
Με αυτή την ψηφοφορία, το ΕΚ καθορίζει τη θέση του για τη διαπραγμάτευση με τα κράτη
μέλη  επί  της  προτεινόμενης  αναθεώρησης  των  κανόνων,  η  οποία  αποσκοπεί  στη
βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας  των  οδηγών  και  στην  διασφάλιση  ίσων  όρων
ανταγωνισμού  για  τους  οδικούς  μεταφορείς  σε  ολόκληρη  την  ΕΕ.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση), 1η ανάγνωση
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Δελτίο Τύπου (στα αγγλικά) μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Μεταφορών και

Τουρισμού (04.06.2018)
• Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς
• Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την απόσπαση οδηγών και την επιβολή της νομοθεσίας
• Σχέδιο έκθεσης σχετικά  με την πρόσβαση στις ενδομεταφορές στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα
• Εισηγητές για τη Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και φάκελοι διαδικασίας
• Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα αγγλικά) Europe on the Move: Commission takes action for

clean, competitive and connected mobility (31.05.2017)
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180604IPR04914/new-rules-on-drivers-working-conditions-and-fair-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180604IPR04914/new-rules-on-drivers-working-conditions-and-fair-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0205+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0206+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0204+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/ep-rapporteurs-for-the-mobility-package
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας:  Πιθανή
ψηφοφορία  για  τροποποίηση  της  θέσης  της
επιτροπής  στην  ολομέλεια  τον  Σεπτέμβρη
 
Η απόφαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Οι Ευρωβουλευτές έχουν την
ευχέρεια να ανατρέψουν την απόφαση αυτή μέσω ψηφοφορίας στην ολομέλεια του
ΕΚ.
 
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΚ (άρθρο 69γ), η απόφαση που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη
σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα ανακοινωθεί κατά την
έναρξη της συνόδου της ολομέλειας το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας. Τα Μέλη του
ΕΚ θα έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης να αντιταχθούν στην απόφαση
αυτή.
 
Εάν  αντιταχθεί  πάνω από  το  10% των  Ευρωβουλευτών  (76  Μέλη),  τότε  πρέπει  να
προγραμματιστεί  ψηφοφορία  στην  ολομέλεια  προκειμένου  να  επιβεβαιωθεί  ή  να
απορριφθεί η απόφαση της εν λόγω επιτροπής. Αυτή η ενδεχόμενη πρόσθετη ψηφοφορία
θα ανακοινωθεί την Τετάρτη και θα διεξαχθεί την Πέμπτη το μεσημέρι.
 
Πιθανή ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση)
 
Συνέντευξη Τύπου προς επιβεβαίωση
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (20.06.2018 στα αγγλικά)
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία)
• Φάκελος διαδικασίας
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Η  έξοδος  της  Ελλάδας  από  το  πρόγραμμα
οικονομικής  προσαρμογής  συζητείται  με  τον
Πρόεδρο  του  Eurogroup  Μάριο  Σεντένο  
 
Οι  Ευρωβουλευτές  θα  συζητήσουν  στην  Ολομέλεια  του  ΕΚ  την  επιτυχή
ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας με
τον Πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο την Τετάρτη στις 15:00 (ώρα Γαλλίας).
 
Θα συζητηθούν επίσης τα επόμενα βήματα για τη γενική μεταρρύθμιση της οικονομικής
και  νομισματικής  ένωσης  της  ΕΕ,  συμπεριλαμβανομένης  της  δημιουργίας
προϋπολογισμού  για  τη  ζώνη  του  Ευρώ.
 
Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup θα συμμετάσχει σε
συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ. Ο κ. Σεντένο είχε ήδη συμμετάσχει σε ακρόαση στην
επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ στις 21 Φεβρουαρίου.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Δελτίου τύπου μετά την ακρόαση του Μάριο Σεντένο στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής

Πολιτικής (21/02/2018)
• Βίντεο από την ακρόαση του Μάριο Σεντένο στην επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

(21/02/2018)
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98114/meps-quizz-new-eurogroup-president-mario-centeno-on-eurozone-reforms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98114/meps-quizz-new-eurogroup-president-mario-centeno-on-eurozone-reforms
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I-151025
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I-151025
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/economic-and-monetary-union_5501_pk


500  εκατ.  ευρώ  για  την  εκπαίδευση  σε  παιδιά
πρόσφυγες  στην  Τουρκία
 
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνέχιση της πληρωμής των μισθών
σε 5.000 και  πλέον εκπαιδευτικούς που διδάσκουν  300.000 και  πλέον παιδιά
πρόσφυγες  στην  Τουρκία  θα  τεθεί  σε  ψηφοφορία  στην  ολομέλεια  του  ΕΚ την
προσεχή  Τετάρτη.
 
Προκε ιμένου  να  καλυφθε ί  η  πρώτη  πληρωμή  ύψους   €500  εκατ .  -  μη
συμπεριλαμβανομένων €50 εκατ. που ήδη έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό που
υπάγεται στον τομέα της Ανθρωπιστικής Βοήθειας, μέρος των €3 δις που αποτελούν
επέκταση  της  διευκόλυνσης  για  τους  πρόσφυγες  στην  Τουρκία  -  απαιτείται  σχέδιο
διορθωτικού  προϋπολογισμού  για  να  διασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  συνέχιση  της
εκπαίδευσης  σε  παιδιά  πρόσφυγες  στην  Τουρκία.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Ο  Μηχανισμός  για  τους  πρόσφυγες  στην  Τουρκία  («FRT»)  δημιουργήθηκε  στις  24
Νοεμβρίου 2015 και μέσω αυτού συντονίζεται η παροχή βοήθειας από την ΕΕ στους
πρόσφυγες  στην  Τουρκία.  Η  χρηματοδότηση  του  Μηχανισμού  από  τον  ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό και με πρόσθετες συνεισφορές από τα κράτη μέλη, ανήλθε για τα έτη
2016-2017 στα 3 δισ. ευρώ. Επεκτάθηκε με πρόσθετη χρηματοδότηση 3 δισ. ευρώ στις 14
Μαρτίου 2018 για τα έτη 2018-2019.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός
 

 

 
Ενίσχυση  της  συνεργασίας  της  Europol  με  τις
χώρες  της  Μέσης  Ανατολής
 
Οι Eυρωβουλευτές θα τοποθετηθούν επί των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με
οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την ενίσχυση της
συνεργασίας με την Europol.
 
Οι Eυρωβουλευτές αναμένεται να επισημάνουν ότι απαιτείται διεξοδική αξιολόγηση των
επιπτώσεων για τις μελλοντικές συμφωνίες σε σχέση με τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ
της Europol και των αρχών της Ιορδανίας, της Τουρκίας, του Ισραήλ, της Τυνησίας, του
Μαρόκου, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και της Αλγερίας. Αναμένεται επίσης να τονίσουν την
ανάγκη για σαφείς εγγυήσεις στην προστασία των δεδομένων και για την εξασφάλιση της
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 
Εάν στις εν λόγω συμφωνίες οι αναφορές για την προστασία δεδομένων δεν συνάδουν με
το δίκαιο της ΕΕ, τότε δεν πρέπει οι συμφωνίες αυτές να ολοκληρωθούν, υπογραμμίζει το
ΕΚ στα σχέδια ψηφισμάτων που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  έλαβε  το  πράσινο  φως  προκειμένου  να  ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις  με  τις  οκτώ  χώρες  εξ  ονόματος  της  ΕΕ.  Η  ενίσχυση  αυτής  της
συνεργασίας  στοχεύει  στην  πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  και  του
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η
διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Siegfried Muresan (ΕΛΚ, Ρουμανία)
• Φάκελος διαδικασίας
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2072(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2072(BUD)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2072(BUD)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2060(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2062(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2063(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2064(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2066(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2067(INI)


Ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
 
Διαδικασία: νομοθετικάσματα
 

 

 
Ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες: Συζήτηση
στην ολομέλεια  
 
Η  παροχή  βοήθειας  για  ανθρωπιστικούς  λόγους  δεν  θα  πρέπει  να  θεωρείται
έγκλημα. Αυτό υποστηρίζει σχέδιο ψηφίσματος που θα συζητηθεί την ερχόμενη
Τρίτη στην ολομέλεια του ΕΚ και θα ψηφισθεί την Πέμπτη. Ζητείται επίσης από τα
κράτη  μέλη  να  θεσπίσουν  εξαιρέσεις  στην  υφιστάμενη  νομοθεσία  που  να
προβλέπουν  την  αποφυγή  ποινικών  διώξεων  σε  ανθρώπους  και  ΜΚΟ  που
παράσχουν  ανθρωπιστική  βοήθεια.  
 
Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους ως προς τις «ακούσιες συνέπειες» της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προβλέπει ποινικές κυρώσεις για όσους διευκολύνουν την
παράτυπη είσοδο, διέλευση και διαμονή σε μετανάστες και επιμένουν ότι ο νόμος επίσης
εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να εξαιρούν τις «ανθρωπιστικές» δράσεις από τον κατάλογο
εγκλημάτων.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 3 Ιουλίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 5 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με ψήφισμα 
 

 

 
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.
 
Επισκόπηση  της  Βουλγαρικής  Προεδρίας  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ  -  Δηλώσεις  του
Συμβουλίου  και  της  Επιτροπής
 
Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας - Δηλώσεις
του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 

Για περισσότερες πληροφορίες
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Claude Moraes (Σοσιαλιστές, ΗΒ)
• Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση στην έναρξη των διαπραγματεύσεων
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες
• Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Δελτίο τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (26.06.2018 στα αγγλικά)
• Μελέτη του ΕΚ στα αγγλικά (Facilitation directive and the criminalisation of humanitarian assistance to

irregular migrants)
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?ARCHIVEDATE=18-5-2018%3A1-6-2018&i=LD&ROWSPP=25&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&DOC_LANCD=EN&typ=SET&NRROWS=500&RESULTSET=18
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000065+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180625IPR06506/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Συζήτηση: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
 
Συζήτηση: Τετάρτη 4 Ιουλίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
 
Πανηγυρική συνεδρίαση - João Lourenço, Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ανγκόλα
 
Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας σχετικά με τους Σίντι και τους
Ρομά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ
 
Συζήτηση: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Κινητοποίηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Προσαρμογής  στην  Παγκοσμιοποίηση  -
EGF/2017/009  FR/Air  France
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
ΕΕ – ΗΠΑ - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη 4 Ιουλίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
 
Οι  δυσμενείς  επιπτώσεις  του  αμερικανικού  νόμου  περί  φορολογικής  συμμόρφωσης
αλλοδαπών  λογαριασμών  (FATCA)  για  τους  πολίτες  της  ΕΕ  και  ιδίως  για  τους
"Αμερικανούς  λόγω  συγκυριών
 
Συζήτηση: Τετάρτη 4 Ιουλίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
 
Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά
της - Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
 
Συζήτηση: Τρίτη 3 Ιουλίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
 
Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο
 
Συζήτηση: Δευτέρα 2 Ιουλίου, ψηφοφορία: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ κατά των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων
 
Συζήτηση: Δευτέρα 2 Ιουλίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
 
- Μολδαβία
 
- Σομαλία
 
- Μπουρουντί
 
Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη
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Συζήτηση: Δευτέρα 2 Ιουλίου, ψηφοφορία: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Κλιματική διπλωματία
 
Συζήτηση: Δευτέρα 2 Ιουλίου, ψηφοφορία: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 3 Ιουλίου
 
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (σύσταση και ψήφισμα)
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 4 Ιουλίου
 
Ευρωπαϊκός  Οργανισμός  για  τη  Λειτουργική  Διαχείριση  Συστημάτων  ΤΠ  Μεγάλης
Κλίμακας  στον  χώρο  της  ελευθερίας,  της  ασφάλειας  και  της  δικαιοσύνης
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 5 Ιουλίου
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