
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 14-17 Ιανουαρίου 2019
 
Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τον Πρωθυπουργό της
Ισπανίας Pedro Sánchez 
Η ολομέλεια θα συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης με τον Ισπανό Πρωθυπουργό
Pedro Sánchez και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans
Timmermans την Τετάρτη στις 10.00.
 
 
Το ΕΚ θα συζητήσει την πορεία του Brexit μετά την ψηφοφορία στη
Βουλή των Κοινοτήτων 
Την Τετάρτη στις 8:30 (τοπική ώρα), το ΕΚ συζητά την πορεία της αποχώρησης
της Βρετανίας από την ΕΕ, μία μέρα μετά τη σημαντική ψηφοφορία της Βουλής
των Κοινοτήτων της 15ης Ιανουαρίου.
 
 
Ανασκόπηση αυστριακής Προεδρίας, συζήτηση προτεραιοτήτων της
ρουμανικής την Τρίτη 
Το ΕΚ συζητά τις προτεραιότητες της επερχόμενης ρουμανικής Προεδρίας του
Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό Dăncilă στις 15:00, σε συνέχεια της πρωινής
συζήτησης με τον αυστριακό Καγκελάριο Kurz.
 
 
Το ΕΚ θα συζητήσει τη Σύνοδο Κορυφής και τη μεταρρύθμιση της
πολιτική ασύλου και μετανάστευσης  
Απολογισμός των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής της 13ης και 14ης
Δεκεμβρίου 2018 και συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου και
μετανάστευσης, την Τρίτη το πρωί στην ολομέλεια.
 
 
Φυτοφάρμακα: σχέδιο στρατηγικής για τη βελτίωση της διαδικασίας
αδειοδότησης 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Τετάρτη μέτρα ελέγχου και διαφάνειας για τη διαδικασία
αδειοδότησης φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των πολιτών.
 
 
Τα κράτη μέλη που δεν σέβονται το κράτος δικαίου αντιμέτωπα με
απώλειες πόρων 
Συζήτηση και ψηφοφορία στο ΕΚ για τις προϋποθέσεις της αναστολής
πληρωμών από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη που παρεμβαίνουν στο έργο της
δικαιοσύνης ή δεν λαμβάνουν μέτρα κατά της διαφθοράς.

Σύνοδος Ολομέλειας
10-01-2019 - 19:41
Αριθμός αναφοράς: 20190107BRI22802
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Πρόγραμμα «InvestEU»: νέα στήριξη για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη
και επενδύσεις  
Το ΕΚ πρόκειται να εγκρίνει νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για επενδύσεις και
πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την περίοδο 2017 - 2027. Στόχος είναι να
οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους σχεδόν €700 δισ.
 
 
Εορτασμός για τα 20 χρόνια του Ευρώ στην ολομέλεια του ΕΚ 
Το Ευρώ μπήκε στις ζωές μας την 1η Ιανουαρίου 1999. Για τον εορτασμό των 20
χρόνων του, διοργανώνεται στην ολομέλεια τελετή που θα λάβει χώρα την
Τρίτη στις 11.30 πμ (τοπική ώρα).
 
 
Ισότητα, κράτος δικαίου, ρητορική μίσους: συζήτηση για τα
θεμελιώδη δικαιώματα στο ΕΚ 
Η ολομέλεια εξετάζει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ για
το 2017, εστιάζοντας στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, στις
παραβάσεις του κράτους δικαίου 
 
 
Το ΕΚ θέλει να επενδύσει περισσότερα για τις μελλοντικές γενιές
της ΕΕ 
Η ολομέλεια θα ψηφίσει την Τετάρτη για την αύξηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου+ (ESF+) προς όφελος των παιδιών και των νέων.
 
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης για την υποστήριξη των απολυμένων
εργαζομένων  
Η ολομέλεια ψηφίζει την Τετάρτη για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 
 
 
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/2019-01-14
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Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
- Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
- Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EPLive
- 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

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74007 (STR)
typos-el@ep.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.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


Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τον
Πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sánchez
 
Η ολομέλεια θα συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης με τον
Ισπανό Πρωθυπουργό Pedro Sánchez και τον Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans την
Τετάρτη στις 10.00.
 
Αυτή θα είναι η δέκατη πέμπτη κατά σειρά συζήτηση μεταξύ του ΕΚ και αρχηγών κρατών
και κυβερνήσεων της ΕΕ. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις προηγούμενες
συζητήσεις με ευρωπαίους ηγέτες για το ίδιο θέμα.
 
Γεννημένος το 1972,  ο Sánchez ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρωθυπουργός τον
Ιούνιο του 2018,  μετά την επιτυχή πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης του
Mariano Rajoy.
 
Ο  Πρόεδρος  του  ΕΚ  Antonio  Tajani  και  ο  Πρωθυπουργός  Pedro  Sánchez  θα
παραχωρήσουν  συνέντευξη  Τύπου  μετά  το  πέρας  της  συζήτησης  στον  χώρο  του
Πρωτοκόλλου  στο  Στρασβούργο  στις  12:30  (τοπική  ώρα).
 
Η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη
σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, με τον Φινλανδό Πρωθυπουργό
Juha Sipilä.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, 9.00 π.μ. (τοπική ώρα)
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, 12:30 (τοπική ώρα)
 
Σύνδεσμοι
- Βιογραφικό του Πρωθυπουργού της Ισπανίας Pedro Sánchez
- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/to-mellon-tis-enosis
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk


Το ΕΚ θα συζητήσει την πορεία του Brexit μετά
την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων
 
Την Τετάρτη στις 8:30 (τοπική ώρα), το ΕΚ συζητά την
πορεία της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, μία
μέρα μετά τη σημαντική ψηφοφορία της Βουλής των
Κοινοτήτων της 15ης Ιανουαρίου.
 
Η συζήτηση είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει μιάμιση ώρα, ενώ το λόγο θα πάρει
ένας βουλευτής του ΕΚ από κάθε πολιτική ομάδα. Τα μέλη του ΕΚ που συμμετέχουν στο
«Brexit Steering Group» θα κάνουν σχετικές παρεμβάσεις.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 
 
Σύνδεσμοι
- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Ανασκόπηση αυστριακής Προεδρίας, συζήτηση
προτεραιοτήτων της ρουμανικής την Τρίτη
 
Το ΕΚ συζητά τις προτεραιότητες της επερχόμενης
ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου με τον
Πρωθυπουργό Dăncilă στις 15:00, σε συνέχεια της πρωινής
συζήτησης με τον αυστριακό Καγκελάριο Kurz.
 
Στη συζήτηση με τον αυστριακό Καγκελάριο Sebastian Kurz προγραμματισμένη για τις
10:30 το πρωί, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τα επιτεύγματα των τελευταίων έξι
μηνών της απερχόμενης Προεδρίας παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean-Claude  Juncker  και  θα  συζητήσουν  την  πρόοδο  που  επετεύχθη  στις
διαπραγματεύσεις  για  τον  μακροπρόθεσμο  προϋπολογισμό.
 
Ο Πρωθυπουργός Viorica Dăncilă θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της επερχόμενης
ρουμανικής Προεδρίας στις 15:00 (τοπική ώρα), οι οποίες θα επικεντρωθούν στη συνοχή
και  τις  κοινές αξίες,  την ασφάλεια και  την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στην
παγκόσμια σκηνή.
 
Οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν στις 23-26 Μάϊου, ένα μήνα πριν η Ρουμανία παραδώσει
την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου στη Φινλανδία.
 
Ο πρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani και ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Viorica Dăncilă θα
παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου την Τρίτη στις 17:00
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 
 
Διαδικασία: Συζήτηση (χωρίς ψήφισμα)
 
Συνέντευξη τύπου: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου στις 17:00 (τοπική ώρα) με τον Πρόεδρο του ΕΚ
AntonioTajani και τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας Viorica Dăncilă.
 
Σύνδεσμοι
- Ιστοσελίδα της επερχόμενης ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου
- Ιστοσελίδα της απερχόμενης αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό: αυστριακή Προεδρία
- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό: ρουμανική Προεδρία
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https://www.romania2019.eu/
https://www.eu2018.at/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/austrian-presidency_6802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian-presidency_9902_pk


Το ΕΚ θα συζητήσει τη Σύνοδο Κορυφής και τη
μεταρρύθμιση της πολιτική ασύλου και
μετανάστευσης 
 
Απολογισμός των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής
της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2018 και συζήτηση για τη
μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης,
την Τρίτη το πρωί στην ολομέλεια.
 
Τα  κύρια  σημεία  της  ημερήσιας  διάταξης  της  Συνόδου  Κορυφής  που  έγινε  στις
Βρυξέλλες στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018 ήταν ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της
ΕΕ, οι εξωτερικές σχέσεις, η μετανάστευση και η ενιαία αγορά. Ξεχωριστή συνάντηση
των 27 κρατών-μελών, που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου, ήταν αφιερωμένη στο Brexit.
 
Μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης 
 
Το αδιέξοδο στη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου, ιδιαίτερα η έλλειψη
προόδου όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού του Δουβλίνου (ο οποίος
καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την υποβολή της αίτησης ασύλου) θα βρεθεί
επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
 
Η βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και το θέμα
της κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της θα τεθούν επίσης προς
συζήτηση,  στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στη Μεσόγειο και  της απόφασης
ορισμένων χωρών να μην επιτρέψουν την αποβίβαση διασωθέντων μεταναστών στη
χώρα τους, καθώς και των αιτούντων άσυλο.
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 13-14 Δεκεμβρίου 2018
- Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά) : Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και Σύνοδος Κορυφής των χωρών της ζώνης του ευρώ (13-14 Δεκεμβρίου)

- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/12/13-14/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Φυτοφάρμακα: σχέδιο στρατηγικής για τη
βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης
 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Τετάρτη μέτρα ελέγχου και
διαφάνειας για τη διαδικασία αδειοδότησης
φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των πολιτών.
 
Μεταξύ των πολυάριθμων προτάσεών της, η έκθεση της ειδικής επιτροπής του ΕΚ για τα
φυτοφάρμακα αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις μελέτες που
χρησιμοποιούνται για την έγκριση των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επιστημονικών δεδομένων και  άλλων συνοδευτικών πληροφοριών από τις σχετικές
αιτήσεις.
 
Οι ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για το δικαίωμα των αιτούντων έγκριση
να  διαλέξουν  ποιο  κράτος  μέλος  θα  συντάξει  την  έκθεση  για  την  έγκριση  μιας
δραστικής ουσίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA),
καθώς  η  εν  λόγω  πρακτική  μπορεί  να  είναι  ελλιπής  ως  προς  τη  διαφάνεια  και
ενδεχόμενες  συγκρούσεις  συμφερόντων.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, 14.30
 
Σύνδεσμοι
- Δελτίο Τύπου επί της ψηφοφορίας της επιτροπής του ΕΚ (06.12.2018)
- Ιστοσελίδα του εισηγητή: Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία)
- Ιστοσελίδα του εισηγητή: Bart Staes (Πράσινοι, Βέλγιο)
- Φάκελος διαδικασίας
- Έρευνα ΕΚ: Οδηγία 2009/128/EC για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
- Kατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων έγκρισης
δραστικών ουσιών στα φυτοφάρμακα

- Χημικά και φυτοφάρμακα
- Έγκριση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ: Εστιάζοντας στη γλυφοσάτη
- Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181206IPR21260/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4751/BART_STAES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54606/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk


Τα κράτη μέλη που δεν σέβονται το κράτος
δικαίου αντιμέτωπα με απώλειες πόρων
 
Συζήτηση και ψηφοφορία στο ΕΚ για τις προϋποθέσεις της
αναστολής πληρωμών από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη που
παρεμβαίνουν στο έργο της δικαιοσύνης ή δεν λαμβάνουν
μέτρα κατά της διαφθοράς.
 
Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει «γενικευμένες αδυναμίες όσον αφορά το κράτος
δικαίου»  σε  κάποιο  κράτος  μέλος  οι  οποίες  αφορούν  τη  διαχείριση  ευρωπαϊκών
κονδυλίων, θα μπορεί να προτείνει μέτρα από τη μείωση των προχρηματοδοτήσεων
μέχρι την αναστολή πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ΕΚ και το Συμβούλιο
των Υπουργών θα πρέπει να εγκρίνουν τέτοιου είδους αποφάσεις.
 
Έχοντας  εκδηλώσει  τη  στήριξή  τους  στην  πρόταση  της  Επιτροπής,  τα  μέλη  των
κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ για τους Προϋπολογισμούς και τον Έλεγχο των
Προϋπολογισμών  προσέθεσαν  δικλείδες  ασφαλείας  ώστε  οι  κυβερνήσεις  να  μην
σταματούν τις πληρωμές προς τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων, για παράδειγμα
ερευνητές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακόμα και αν η χρηματοδότηση
της ΕΕ διακοπεί προσωρινά.
 
Προωθώντας τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
 
Η ολομέλεια θα συζητήσει και θα ψηφίσει για την αύξηση της χρηματοδότησης του
προγράμματος «Δικαιώματα και Αξίες» για την περίοδο 2021-2027 με έως και 1,834 δισ.
ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο αυτού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (642 εκ. ευρώ).
Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της
οικονομικής  υποστήριξης  για  τις  οργανώσεις  της  κοινωνίας  των  πολιτών  που
ασχολούνται  με  αυτά  τα  θέματα.
 
Τα μέλη της επιτροπής του ΕΚ για τις Πολιτικές Ελευθερίες προσέθεσαν διατάξεις ώστε
να μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα διαχείρισης σχετικών πόρων από τα κράτη μέλη που
εμπλέκονται  σε  διαδικασίες  σχετικές  με  το  κράτος  δικαίου.  Ζήτησαν  επίσης  τη
δημιουργία μιας ταχείας διαδικασίας («fast track») για τη διανομή πόρων προς στήριξη
του  δημοκρατικού  διαλόγου  στα  κράτη  μέλη  όπου  οι  θεμελιώδεις  αξίες  της  ΕΕ
κινδυνεύουν.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 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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Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
 
Σύνδεσμοι
- Σχέδιο έκθεσης για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

- Φάκελος διαδικασίας (προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη)

- Δελτίο Τύπου επί της ψηφοφορίας της επιτροπής του ΕΚ (13.12.2018)
- Ιστοσελίδα της συνεισηγήτριας: Eider Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
- Ιστοσελίδα του συνεισηγητή: Petri Sarvamaa (ΕΛΚ, Φινλανδία)
- Πρόγραμμα Νομοθετικής Αμαξοστοιχίας («legislative train»): προστασία του
προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά
το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

- Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

- Σχέδιο ψηφίσματος για το πρόγραμμα Δικαιώματα και Αξίες 2021–2027
- Δελτίο Τύπου επί της ψηφοφορίας της επιτροπής του ΕΚ (10.12.2018)
- Ιστοσελίδα του εισηγητή: Bodil Valero (Πράσινοι, Σουηδία)
- Φάκελος διαδικασίας (Πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες» 2021-2027)
- 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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181213IPR21711/member-states-jeopardising-the-rule-of-law-will-risk-losing-eu-funds
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112611.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21419/meps-want-more-eu-funds-for-ngos-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124993/BODIL_VALERO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Πρόγραμμα «InvestEU»: νέα στήριξη για θέσεις
εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις 
 
Το ΕΚ πρόκειται να εγκρίνει νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για
επενδύσεις και πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την
περίοδο 2017 - 2027. Στόχος είναι να οδηγήσει σε
επενδύσεις ύψους σχεδόν €700 δισ.
 
Η πρωτοβουλία «InvestEU» αναμένεται να λειτουργήσει ως εφαλτήριο επενδύσεων οι
οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετώπιζαν εμπόδια. Σχεδιάστηκε σε συνέχεια
και για να αντικαταστήσει το υπάρχον EFSI (European Fund for Strategic Investments), το
οποίο συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.
 
Το ΕΚ σκοπεύει να βελτιώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνοντας τις
εγγυήσεις της ΕΕ (από 38 δισ. ευρώ σε 40.8 δισ. ευρώ, για την ενεργοποίηση 698 δισ.
ευρώ επενδύσεων), θέτοντας νέους στόχους για την προστασία της εργασίας και του
περιβάλλοντος και  ενισχύοντας ταυτόχρονα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη
διαχείριση του προγράμματος.
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου μετά την πρόσφατη
ψηφοφορία  στις  επιτροπές  για  τους  Προϋπολογισμούς  και  για  την  Οικονομική  και
Νομισματική  Πολιτική.
 
Στην  εξειδικευμένη  ιστοσελίδα  «Invest  EU»  μπορείτε  να  βρείτε  παραδείγματα
πρωτοβουλιών  που  έχει  στηρίζει  η  ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
 
Σύνδεσμοι
- Σχέδιο έκθεσης για το Πρόγραμμα InvestEU
- Δελτίο Τύπου επί της ψηφοφορίας της επιτροπής του ΕΚ (13.12.2018)
- Φάκελος διαδικασίας
- Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- 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://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0482&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Εορτασμός για τα 20 χρόνια του Ευρώ στην
ολομέλεια του ΕΚ
 
Το Ευρώ μπήκε στις ζωές μας την 1η Ιανουαρίου 1999. Για
τον εορτασμό των 20 χρόνων του, διοργανώνεται στην
ολομέλεια τελετή που θα λάβει χώρα την Τρίτη στις 11.30
πμ (τοπική ώρα).
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani θα ανοίξει την τελετή, ακολουθούμενος από τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, τον Πρόεδρο της ΕΚΤ Mario
Draghi,  τον  Πρόεδρο  του  Eurogroup  Mário  Centeno,  τον  Πρόεδρο  της  επιτροπής
Οικονομικής  και  Νομισματικής  Πολιτικής  του  ΕΚ  Roberto  Gualtieri  και  τον  πρώην
Πρόεδρο  της  ΕΚΤ  Jean-Claude  Trichet.
 
Θα υπάρξει επίσης έκθεση για το Ευρώ στο κτήριο του ΕΚ στο Στρασβούργο.
 
Συζήτηση: Πανηγυρική συνεδρίαση, Τρίτη 15 Ιανουαρίου, 11.30 πμ
 
Σύνδεσμοι
- Δηλώσεις των Προέδρων Tajani, Juncker, Draghi και Centeno για την 20ή επέτειο του
Ευρώ

- Ιστοσελίδα «Euro at 20»
- 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/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
https://europa.eu/euroat20/?utm_source=social_media_partners&utm_medium=ecfin_partners&utm_campaign=euroat20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/20th-anniversary-of-euro_10402_pk


Ισότητα, κράτος δικαίου, ρητορική μίσους:
συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ΕΚ
 
Η ολομέλεια εξετάζει την κατάσταση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην ΕΕ για το 2017, εστιάζοντας στις
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, στις
παραβάσεις του κράτους δικαίου 
 
και στην αύξηση της ρητορικής μίσους.
 
Το σχέδιο έκθεσης (το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την
Πέμπτη) καταδικάζει την έμφυλη βία και σημειώνει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις που
εξακολουθούν να υφίστανται οι γυναίκες στην Ευρώπη. Το ΕΚ αποδοκιμάζει το γεγονός
ότι οι θεσμοί της ΕΕ δεν είναι αποτελεσματικοί στην προστασία του κράτους δικαίου και
τις ευρωπαϊκές αξίες.
 
Οι ευρωβουλευτές προβληματίζονται επίσης από τους αυξανόμενους περιορισμούς στην
ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Υπογραμμίζουν σχετικά την
ανάγκη να καταπολεμηθεί η ρητορική μίσους, η άνοδος του αντισημιτισμού και της
ισλαμοφοβίας,  καθώς και  του στιγματισμού και  των διαρκών διακρίσεων κατά της
ΛΟΑΤΚΙ  κοινότητας στην ΕΕ.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
- Σχέδιο έκθεσης για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2017
- Δελτίο Τύπου επί της ψηφοφορίας της επιτροπής του ΕΚ (03.12.2018)
- Ιστοσελίδα του εισηγητή: Josep-Maria Terricabras (Πράσινοι, Ισπανία)
- Φάκελος διαδικασίας
- Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ

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//NONSGML+COMPARL+PE-626.941+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20708/meps-warn-of-women-s-rights-violations-breaches-of-rule-of-law-and-hate-speech
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103%28INI%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf


Το ΕΚ θέλει να επενδύσει περισσότερα για τις
μελλοντικές γενιές της ΕΕ
 
Η ολομέλεια θα ψηφίσει την Τετάρτη για την αύξηση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ESF+) προς όφελος
των παιδιών και των νέων.
 
Η επιτροπή Απασχόλησης προτείνει  αύξηση της  χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου+ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο
2021-2027, ύψους περίπου 19% συγκριτικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(από σχεδόν 89,6 δισ. ευρώ σε περίπου 106,8 δισ. ευρώ σε τιμές 2018), από τα οποία τα
105,7 δισ. ευρώ θα διαχειρίζονται από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη.
 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να δουν περισσότερους πόρους για την απασχόληση των
νέων και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα παιδιά που βρίσκονται στα όρια της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει στους πολίτες εδώ και πάνω από 60 χρόνια.
Συνεισφέρει  στην  κοινωνική  ενσωμάτωση,  στις  επαγγελματικές  ευκαιρίες,  στην
καταπολέμηση της φτώχειας, στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην
απασχόληση  των  νέων  ανθρώπων,  καθώς  επίσης  και  στις  καλύτερες  συνθήκες
διαβίωσης, την υγεία και τις δικαιότερες κοινωνίες. Ατομικά σχέδια και προγράμματα
πρέπει  να συνεισφέρουν στην βελτίωση της οικονομικής,  κοινωνικής και  εδαφικής
συνοχής.
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
- Σχέδιο ψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ESF+)
- Φάκελος διαδικασίας
- Ιστοσελίδα της εισηγήτριας: Verónica Lope Fontagné (ΕΛΚ, Ισπανία)

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-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-5
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης για την
υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων 
 
Η ολομέλεια ψηφίζει την Τετάρτη για την αναθεώρηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση. 
 
Το Ταμείο στηρίζει  απολυμένους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω
παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικών και  περιβαλλοντικών αλλαγών.
 
Η  επιτροπή  Απασχόλησης  θέλει  το  Ταμείο  να  αντιμετωπίσει  επίσης  τις  δυσμενείς
επιπτώσεις  της  παγκοσμιοποίησης  και  των  τεχνολογικών  μεταβάσεων,  όπως  η
ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και η μετάβαση προς μία αποδοτική από πλευράς πόρων
οικονομία.
 
Επιπλέον, τα μέλη του ΕΚ πρόκειται να μειώσουν το κατώτατο όριο επιλεξιμότητας,
ορίζοντάς το σε 200 χαμένες θέσεις εργασίας. Θέλουν επίσης να αλλάξουν το όνομα
του ταμείου από Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε Ευρωπαϊκό
Ταμείο Μετάβασης («European Fund for Transition»).
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
-
Σχέδιο ψηφίσματος για την πρόταση σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

- Φάκελος διαδικασίας
- Ιστοσελίδα της εισηγήτριας: Maria Arena (Σοσιαλιστές, Βέλγιο)

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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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.
 
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (Παρουσία του Mario
Draghi)
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Τροποποιήσεις του Κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές
 
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 15 Ιανουαρίου
 
Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
 
Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη
Λιθουανία
 
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός
της ΕΕ
 
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 15 Ιανουαρίου
 
Χρησιμοποίηση  μισθωμένων  οχημάτων  χωρίς  οδηγό  στις  οδικές  εμπορευματικές
μεταφορές

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: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 15 Ιανουαρίου
 
Κοινή συζήτηση - Εφαρμογή των συμφωνιών εμπορίου ή σύνδεσης στη Λατινική Αμερική
 
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
 
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
 
Ετήσια  έκθεση  σχετικά  με  τις  χρηματοδοτικές  δραστηριότητες  της  Ευρωπαϊκής
Τράπεζας  Επενδύσεων
 
Παρουσία του Werner Hoye, Προέδρου της ΕΤΕπ
 
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
 
Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του
μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
 
Ψηφοφορίες Τρίτη 15 Ιανουαρίου
 
Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
 
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
 
Εμπεριστατωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και μνημόνευση του ολοκληρωτικού
παρελθόντος
 
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η κατάσταση στο Τόγκο 
Αζερμπαϊτζάν, και κυρίως η περίπτωση του Mehman Huseynov 
Σουδάν
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 17 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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