
EL Υπηρεσία Τύπου
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γενικός Διευθυντής - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός αναφοράς:20181008BRI15257
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

 

Νέα  της  Συνόδου  -  Στρασβούργο,  22-25
Οκτωβρίου  2018
[19-10-2018 - 11:26]

 

Την απαγόρευση πώλησης στην ΕΕ πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, στα οποία
οφείλεται τουλάχιστον το 70% της θαλάσσιας ρύπανσης, θέτει σε ψηφοφορία την
ερχόμενη Τετάρτη το ΕΚ. 

Τo EK θα ψηφίσει την ερχόμενη Τρίτη ένα νέο σχέδιο νόμου για τη βελτίωση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο πόσιμο νερό βρύσης. 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων
από το Facebook και την Cambridge Analytica θα συζητήσει το ΕΚ με την Επίτροπο
Γιούροβα την Τρίτη. 

Σχέδιο νομοθετικής πρότασης για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών στις
φάρμες, ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή ανθεκτικών βακτηριδίων στη διατροφική
αλυσίδα θα ψηφιστεί την Πέμπτη. 

Τη διαπραγματευτική του θέση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 πριν
ξεκινήσει τις συνομιλίες με το Συμβούλιο Υπουργών θα επιβεβαιώσει το ΕΚ την
Τετάρτη. 

Οι  ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του
Οκτωβρίου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ το πρωί
της Τετάρτης. 

Ο  Πρόεδρος  της  Ρουμανίας  Κλάους  Γιοχάνις  θα  συζητήσει  για  το  μέλλον  της
Ευρώπης με  τους ευρωβουλευτές  και  τον  Πρόεδρο της  Επιτροπής,  Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ,  την  Τρίτη  στις  10:30πμ (τοπική ώρα). 

Ένα βελτιωμένο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν θα συμβάλει στην καταπολέμηση
της  τρομοκρατίας,  του  διασυνοριακού  εγκλήματος  και  της  παράτυπης
μετανάστευσης. 

Το  ΕΚ  ανησυχεί  για  την  αύξηση  περιστατικών  με  χαρακτηριστικά  μίσους  και
μισαλλοδοξίας σε όλη την Ευρώπη και επιθυμεί την αντίδραση της Ε.Ε. στην ολοένα
εντεινόμενη νεο-φασιστική βία. 

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα,
τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.
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Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης ROLE: Press officer
STR: (+33) 3 881 73822
PORT: (+30) 6973 699 886 
EMAIL: constantinos.tsoutsoplides@ep.europa.eu

/news/el/agenda/briefing/2018-10-22

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
• Podcast της EPRS σχετικά με τα κύρια θέματα των συνόδων ολομέλειας
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Ψηφοφορία  στο  ΕΚ  για  την  απαγόρευση
πλαστικών  προϊόντων  μίας  χρήσης
 
Την απαγόρευση πώλησης στην ΕΕ πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, στα οποία
οφείλεται τουλάχιστον το 70% της θαλάσσιας ρύπανσης, θέτει σε ψηφοφορία την
ερχόμενη Τετάρτη το ΕΚ.
 
Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα απαγορεύει από το 2021 και μετά την πώληση πλαστικών
προϊόντων μίας χρήσης, όπως μαχαιροπήρουνα, ωτοκαθαριστές (μπατονέτες), πιάτα,
καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, ράβδοι στήριξης μπαλονιών.
 
Τα Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσέθεσαν στη
λίστα  των  προς  απαγόρευση  προϊόντων  τις  λεπτές  πλαστικές  σακούλες  από
οξοδιασπώμενο πλαστικό υλικό,  καθώς και  τις  συσκευασίες γρήγορου φαγητού από
διογκωμένη πολυστερίνη.
 
Προτείνουν επίσης μέτρα μείωσης των αποβλήτων των προϊόντων καπνού, ιδιαίτερα δε
των φίλτρων τσιγάρου τα οποία περιέχουν πλαστικό, αλλά και των απολεσθένντων ή
εγκαταλελειμμένων στις θάλασσες αλιευτικών εργαλείων.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη στις 15:00 (τοπική ώρα)
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο έκθεσης για τα πλαστικά μιας χρήσης
• Δελτίο τύπου για την ψηφοφορία της Επιτροπής
• Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Frédérique Ries (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο)
• Φάκελος διαδικασίας
• Briefing: Πλαστικά μιας χρήσης και εξοπλισμός ψαρέματος- Μειώνοντας τους θαλάσσιους ρύπους (09-07-

2018)
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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Πόσιμο  νερό:  Νέα  νομοθετική  πρόταση  για  τη
βελτίωση  της  ποιότητας  του  νερού  βρύσης
 
Τo EK θα ψηφίσει την ερχόμενη Τρίτη ένα νέο σχέδιο νόμου για τη βελτίωση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο πόσιμο νερό βρύσης.
 
Η κατανάλωση πόσιμου νερού βρύσης είναι πολύ φθηνότερη και - σε σύγκριση με
το εμφιαλωμένο - δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
 
Ο  νέος  νόμος  θα  περιορίζει  τα  ανώτατα  όρια  ουσιών  για  το  πόσιμο  νερό,  όπως  ο
μόλυβδος (πρόκειται να μειωθεί στο μισό), οι υπερ- και πολυφθοριωμένες αλκυλιώμενες
ουσίες («PFAS») και τα βλαβερά βακτήρια, ενώ θα καθιερώνει την παρακολούθηση των
μικροπλαστικών, η αύξηση των οποίων προκαλεί ανησυχία.
 
«Right2Water»
 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε
νερό, δημιουργώντας χώρους δωρεάν προμήθειας νερού σε δημόσιους χώρους, όπου
αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ευρωβουλευτές τάσσονται επίσης υπέρ της διάθεσης, δωρεάν
ή σε χαμηλή τιμή, του νερού βρύσης από εστιατόρια, κυλικεία και υπηρεσίες τροφοδοσίας.
 
Σε  συνέχεια  της  υιοθέτησης  ψηφίσματος  σχετικά  με  την  πρωτοβουλία  πολιτών
«Right2Water», οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν το αίτημά τους ότι θα πρέπει επίσης
τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων όσον αφορά την
πρόσβαση στο νερό.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 23 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη, 23 Οκτωβρίου στις 14:30 (τοπική ώρα)
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο έκθεσης για το πόσιμο νερό
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Michel Dantin (ΕΛΚ, Γαλλία)
• Φάκελος διαδικασίας
• Ενημερωτικό σημείωμα για την αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό (στα αγγλικά, Οκτώβριος

2018)
• Δελτίο Τύπου της Επιτροπής (01/02/2018)
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Facebook - Cambridge Analytica: Το ΕΚ συζητά τα
επόμενα βήματα 
 
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων
από το Facebook και την Cambridge Analytica θα συζητήσει το ΕΚ με την Επίτροπο
Γιούροβα την Τρίτη.
 
Θα ακολουθήσει σχετική πρόταση ψηφίσματος την Πέμπτη.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να προτείνουν στο Facebook να επιτρέψει στους φορείς της
ΕΕ να διενεργήσουν πλήρη έλεγχο για την αξιολόγηση της προστασίας και της ασφάλειας
των προσωπικών δεδομένων των χρηστών,  έπειτα  από το  σκάνδαλο  που ξέσπασε
σχετικά με την παράτυπη απόκτηση και χρήση προσωπικών δεδομένων 87 εκατομμυρίων
χρηστών του Facebook. Είναι μάλιστα πιθανό να προτείνουν στην εν λόγω εταιρεία να
προχωρήσει σε αλλαγές στην πλατφόρμα της, έτσι ώστε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία
της Ε.Ε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης μέτρα για την αποτροπή χειραγώγησης των
εκλογών  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης,  αλλά  και  τις  αναγκαίες  δράσεις  για  την
αναβάθμιση των κανόνων περί ανταγωνισμού της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη
την ψηφιακή πραγματικότητα.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση της Επιτροπής με ψήφισμα
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Claude Moraes (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ΗΒ)
• Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (9.10.2018)
• Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (9.10.2018)
• Συνέντευξη με τον εισηγητή: «Πρέπει να κοιτάξουμε πως οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης χρησιμοποιούνται στις προεκλογικές εκστρατείες»
• Δωρεάν οπτικοακουστικό και πολυμέσων υλικό για την προστασία προσωπικών δεδομένων
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Ανάσχεση  της  εξάπλωσης  από  τα  ζώα  στον
άνθρωπο της μικροβιακής αντοχής στα φάρμακα 
 
Σχέδιο νομοθετικής πρότασης για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών στις
φάρμες, ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή ανθεκτικών βακτηριδίων στη διατροφική
αλυσίδα θα ψηφιστεί την Πέμπτη.
 
Η  νέα  νομοθετική  πρόταση  θα  προβλέπει  τη  χρήση  αντιμικροβιακών  ουσιών  ως
προληπτικό  μέτρο  σε  μεμονωμένα  ζώα  και  όχι  σε  ομάδες  ζώων,  ελλείψει  κλινικών
συμπτωμάτων  μόλυνσης,  γνωστή  ως  προφυλακτική  χρήση.  Θα  μπορούν  δε  να
χρησιμοποιηθούν μόνο όταν αιτιολογούνται πλήρως από κτηνίατρο, σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης.
 
Η μεταφυλακτική χρήση (δηλ. η θεραπεία μιας ομάδας ζώων όταν ένα από αυτά εμφανίζει
συμπτώματα λοίμωξης) θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία λύση και να εφαρμόζεται
μόνο  όταν  ο  κτηνίατρος  έχει  διαγνώσει  τη  λοίμωξη  και  έχει  συνταγογραφήσει  τα
αντιμικροβιακά  φάρμακα.
 
Διατήρηση αντιβιοτικών για τον άνθρωπο
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί  η αντιμικροβιακή αντοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
μπορεί να επιλέξει αντιμικροβιακά φάρμακα που θα προορίζονται μόνο για τη θεραπεία
ανθρώπων.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Πρόληψης  και  Ελέγχου  Νόσων  (ΕΚΠΕΝ)  προειδοποίησε
πρόσφατα ότι τα βακτήρια στους ανθρώπους, τα τρόφιμα και τα ζώα εξακολουθούν να
εμφανίζουν αντίσταση στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιμικροβιακά. Οι επιστήμονες
λένε  ότι  η  αντίσταση στην σιπροφλοξασίνη,  ένα αντιμικροβιακό που είναι  εξαιρετικά
σημαντικό για τη θεραπεία των ανθρώπινων λοιμώξεων, είναι πολύ υψηλή και ότι  τα
ανθεκτικά σε πολλαπλά φάρμακα βακτήρια της σαλμονέλας συνεχίζουν να εξαπλώνονται
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο έκθεσης για τα κτηνιατρικά φάρμακα
• Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ (στα αγγλικά 20/06/2018)
• Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Françoise Grossetête (ΕΛΚ, Γαλλία)
• Φάκελος διαδικασίας
• Μελέτη του ΕΚ στα αγγλικά: EP research: stronger bacterial, weaker antimicrobial
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Προϋπολογισμός  2019:  προτεραιότητα  στους
νέους  και  σε  επενδύσεις  για  ανάπτυξη  και
απασχόληση
 
Τη διαπραγματευτική του θέση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 πριν
ξεκινήσει τις συνομιλίες με το Συμβούλιο Υπουργών θα επιβεβαιώσει το ΕΚ την
Τετάρτη.
 
Στο σχέδιο ψηφίσματος, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να ενισχυθούν οι πόροι για το
Erasmus+, την έρευνα, τις επενδύσεις στις υποδομές και την προστασία του κλίματος,
καθώς  και  για  την  αντιμετώπιση  της  ανεργίας  των  νέων  και  της  μετανάστευσης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψήφισμα και τα αριθμητικά στοιχεία διατίθενται
στα πρόσφατα δελτία τύπου.
 
Επόμενα βήματα
 
Με την εν λόγω ψηφοφορία στην ολομέλεια ξεκινά η περίοδος «συνδιαλλαγής», δηλαδή οι
συνομιλίες με το Συμβούλιο διάρκειας τριών εβδομάδων, η οποία έχει σκοπό την έγκαιρη
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους, τον οποίο θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο και θα υπογράψει ο Πρόεδρός του
στις 29 Νοεμβρίου.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 23 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Έγγραφα για τον προϋπολογισμό του 2019 (Ιστοσελίδα του ΕΚ στα αγγλικά)
• Έγγραφα για τον προϋπολογισμό του 2019 (Ιστοσελίδα της Επιτροπής)
• Φάκελος διαδικασίας
• Ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία του Προϋπολογισμού
• Ενημερωτικό σημείωμα για τις δαπάνες της ΕΕ
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181008IPR15258/eu-budget-2019-to-focus-on-young-people
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-youth-migration-and-research
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/budg/2019-procedure.html?tab=Documents
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/28/the-union-s-expenditure
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Το  ΕΚ  συζητά  τα  αποτελέσματα  της  συνόδου
κορυφής  του  Οκτωβρίου
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του
Οκτωβρίου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ το πρωί
της Τετάρτης.
 
Τα κύρια  θέματα  στην  ημερήσια  διάταξη  της  συνάντησης  των  αρχηγών  κρατών  και
κυβερνήσεων που έλαβε χώρα στις 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες ήταν η μετανάστευση
και  η  εσωτερική  ασφάλεια  της  ΕΕ.  Μία  ξεχωριστή  συνάντηση  για  το  Brexit
πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου με τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18 Οκτωβρίου)
• Η συζήτηση στην ολομέλεια πριν τη σύνοδο κορυφής (Δελτίο Τύπου στα αγγλικά, 2 Οκτωβρίου 2018)
• Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2018/10/18/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180925IPR14314/brexit-and-migration-dominates-the-debate-on-october-s-eu-summit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Ο Κλάους Γιοχάνις στο ΕΚ για να συζητήσει για το
μέλλον της Ευρώπης
 
Ο Πρόεδρος  της  Ρουμανίας  Κλάους  Γιοχάνις  θα  συζητήσει  για  το  μέλλον  της
Ευρώπης με τους ευρωβουλευτές και  τον Πρόεδρο της Επιτροπής,  Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ,  την Τρίτη στις  10:30πμ (τοπική ώρα).
 
Ο Κλάους Γιοχάνις είναι Πρόεδρος της Ρουμανίας από το 2014.
 
Πρόκειται για τον ενδέκατο Ευρωπαίο ηγέτη που θα μιλήσει στην ολομέλεια του ΕΚ και θα
συζητήσει με τους ευρωβουλευτές για το μέλλον της Ευρώπης.
 
Πρώτος  ηγέτης  που  ήρθε  στο  ΕΚ να  συζητήσει  για  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 , έβδομος ο Πρωθυπουργός της Ολλανδιας, Μαρκ Ρούτε, στις 13 Ιουνίου,
όγδοος ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, στις 4 Ιουλίου, ένατος ο
Πρωθυπουργός  της  Ελλάδας,  Αλέξης  Τσίπρας,  στις  11  Σεπτεμβρίου,  και  δέκατος  ο
Πρωθυπουργός  της  Εσθονίας,  Γιούρι  Ράτας,  στις  3  Οκτωβρίου  2018.
 
Η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο
ολομέλειας του Νοεμβρίου με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ, Αντόνιο Ταγιάνι, και ο κ. Γιοχάνις θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο
μετά το πέρας της συζήτησης στις 12:55μμ (τοπική ώρα).
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Οκτωβρίου στις 10:30πμ (τοπική ώρα)
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Βιογραφικό του Ρουμάνου Πρωθυπουργού
• Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο ΕΚ
• Μέλλον της Ευρώπης - Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1516181905672
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1517904727051
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1523953276410
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1523953276410
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/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/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
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1530687922990
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180906IPR12106/o-alexis-tsipras-sto-europaiko-koinovoulio
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
http://www.presidency.ro/en/president/klaus-iohannis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Πανευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για την
ενίσχυση της ασφάλειας
 
Ένα βελτιωμένο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν θα συμβάλει στην καταπολέμηση
της  τρομοκρατίας,  του  διασυνοριακού  εγκλήματος  και  της  παράτυπης
μετανάστευσης.
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τρίτη και θα ψηφίσουν την Τετάρτη τρία σχέδια
κανονισμών για την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν («SIS»), το πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα πληροφοριών για την ασφάλεια και τη διαχείριση των
συνόρων στην Ευρώπη. Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν
ήδη συμφωνήσει ατύπως στο θέμα αυτό, από τον περασμένο Ιούνιο.
 
Το ενισχυμένο «SIS» θα βοηθήσει τους συνοριοφύλακες να παρακολουθούν καλύτερα
ποιος διασχίζει τα σύνορα της ΕΕ, θα υποστηρίζει την αστυνομία και την επιβολή του
νόμου στους συλληφθέντες εγκληματίες και τρομοκράτες και θα προσφέρει μεγαλύτερη
ασφάλεια στα αγνοούμενα παιδιά και τους ευάλωτους ενηλίκους. Θα βελτιώσει επίσης την
επιβολή των αποφάσεων επιστροφής που αφορούν μη Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι
διαμένουν παρανόμως στην ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο έκθεσης για τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως

διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
• Σχέδιο έκθεσης για την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ)

στον τομέα των συνοριακών ελέγχων
• Σχέδιο έκθεσης για την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ)

στους τομείς της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ζητήματα καταστολής εγκλημάτων
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Carlos COELHO (ΕΛΚ, Πορτογαλία)
• Ιστοσελίδα του εισηγητή Jeroen LENAERS (ΕΛΚ, Ολλανδία)
• Άρθρο του ΕΚ - Ασφάλεια: βελτιώνοντας το Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ( ΣΠΣ)
• Δεξαμενή Σκέψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αναθεώρηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν

για την επιβολή του νόμου (Μάρτιος 2017)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0348+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0348+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0347+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0347+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0349&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0349&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20181011STO15882/asfaleia-veltionontas-to-sustima-pliroforion-sengken-sps
https://epthinktank.eu/revision-of-the-schengen-information-system-for-law-enforcement-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/revision-of-the-schengen-information-system-for-law-enforcement-eu-legislation-in-progress/


Άνοδος της  νεο-φασιστικής  βίας  στην  Ευρώπη:
Ψηφοφορία  στην  ολομέλεια
 
Το  ΕΚ  ανησυχεί  για  την  αύξηση  περιστατικών  με  χαρακτηριστικά  μίσους  και
μισαλλοδοξίας  σε  όλη  την  Ευρώπη και  επιθυμεί  την  αντίδραση της  Ε.Ε.  στην
ολοένα εντεινόμενη νεο-φασιστική  βία.
 
Την Πέμπτη, θα τεθεί σε ψηφοφορία ψήφισμα που θα συνοψίζει τα συμπεράσματα της
συζήτησης που έλαβε χώρα στην ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου με την Επίτροπο Γιούροβα
και την Αυστριακή Προεδρία εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Συζήτηση: 2 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: 23 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
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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.
 
Αίτηση για άρση της ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη (ΕΛΚ, Ελλάδα)
 
Ψηφοφορία: Τρίτη
 
Επιβολή  τελών  στα  βαρέα  φορτηγά  οχήματα  που  χρησιμοποιούν  ορισμένα  έργα
υποδομής,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy,  Συζήτηση  Τετάρτη,  ψηφοφορία  Πέμπτη  
 
COP24, Συζήτηση Δευτέρα- Ψηφοφορία Τρίτη
 
Το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2019 - Δήλωση της Επιτροπής 
 
Συζήτηση: Τρίτη
 
Η  εξαφάνιση  του  Σαουδάραβα  δημοσιογράφου  Τζαμάλ  Κασόγκι/  Η  κατάσταση  στη
θάλασσα του  Αζόφ/  Η  κατάσταση στη  Βενεζουέλα  -  Δήλωση της  Αντιπροέδρου  της
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για  θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας
 
Συζήτηση Τρίτη, ψηφοφορία Πέμπτη
 
Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Αίτηση
EGF/2018/002 PT/NORTE CENTRO- Lisboa wearing apparel, Ψηφοφορία Πέμπτη
 
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του Ευρώ,
 
Μαυρίδης, Συζήτηση Δευτέρα, Ψηφοφορία Τρίτη
 
Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές στη ζώνη του Ευρώ,
 
Χέτμαν, Συζήτηση Δευτέρα, Ψηφοφορία Τρίτη
 
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., Ανάκτηση χρημάτων και κεφαλαίων
από τρίτες χώρες σε περιπτώσεις απάτης, Ιβάν, Συζήτηση/ψηφοφορία Πέμπτη
 
Πόροι για την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και πόροι για τις επενδύσεις
στην ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας, Μιχαήλοβα (COD), Ψηφοφορία Τρίτη
 
Απαλλαγή  2016  :  Γενικός  προϋπολογισμός  της  ΕΕ  -  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  και
Συμβούλιο,  Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία  Υποστήριξης  για  το  Άσυλο  (EASO),  Valli,  Staes,
Συζήτηση  Τρίτη,  ψηφοφορία  Τετάρτη
 
Παρουσίαση της ετήσιας αναφοράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου-2017,
 
Συζήτηση: Τετάρτη
 
Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθώΝ
 
Μόσκα, Ντάλτον, Συζήτηση Τετάρτη, ψηφοφορία Πέμπτη
 
Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές, Schuster, 
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη
 
Προώθηση των καθαρών, με ενεργειακή επάρκεια, οχημάτων οδικών μεταφορών. Grzyb,
Συζήτηση Τετάρτη, ψηφοφορία Πέμπτη
 
Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας
και η επανενεργοποίηση των ανέργων, Weber, Συζήτηση Δευτέρα, ψηφοφορία Τρίτη
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Ανάπτυξη της υποδομής για τα εναλλακτικά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ώρα για
δράση! Ertug, 
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη
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