
 

Νέα της Ολομέλειας
Στρασβούργο, 13-16 Σεπτεμβρίου 2021
 
Η κατάσταση της ΕΕ: η Ursula von der Leyen ενώπιον των
ευρωβουλευτών 
Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 (τοπική ώρα), η πρόεδρος της Επιτροπής θα
εκφωνήσει στο Κοινοβούλιο ομιλία για την κατάσταση της ΕΕ, ακολουθούμενη
από συζήτηση με τους ευρωβουλευτές.
 
 
Συζήτηση για την ανθρωπιστική κρίση και την ασφάλεια στο
Αφγανιστάν  
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κρίση στο Αφγανιστάν με τον
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κ. Josep Borrell, ενώ θα
ακολουθήσει ψήφισμα την Πέμπτη.
 
 
Ένωση Υγείας: ενίσχυση της πρόληψης των ασθενειών και της
διασυνοριακής συνεργασίας  
Συζήτηση και ψηφοφορία για δύο νόμους για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και την καλύτερη αντιμετώπιση των
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. 
 
 
Το ΕΚ αξιολογεί την αντίδραση της ΕΕ στις πρόσφατες φυσικές
καταστροφές 
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με την Επιτροπή τα μέτρα που
ελήφθησαν για τη στήριξη των χωρών και των περιοχών που επλήγησαν από
φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι. 
 
 
Κάλεσμα να χαρακτηριστεί η έμφυλη βία έγκλημα σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό δίκαιο  
Για την καλύτερη προστασία των θυμάτων, το Κοινοβούλιο αναμένεται να
ζητήσει να χαρακτηριστεί η έμφυλη βία (εντός και εκτός διαδικτύου) ως νέος
τύπος εγκλήματος. 
 
 
Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και μέτρα κατά των διακρίσεων στην ΕΕ 
Σε ψήφισμα που αναμένεται να υιοθετηθεί την Τρίτη, το Κοινοβούλιο αξιολογεί
τα προβλήματα και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πολίτες και
οικογένειες στην Ευρώπη.
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Πολωνία: συνέχεια στις επιθέσεις κατά της ελευθερίας των ΜΜΕ και
του κράτους δικαίου  
Το ΕΚ, παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, θα αξιολογήσει το σχέδιο
νόμου που απειλεί την πολυφωνία στην Πολωνία, καθώς και τις πλέον
πρόσφατες προκλήσεις προς τις αξίες της ΕΕ.
 
 
ΕΕ-Ρωσία: στρατηγική για την αντιμετώπιση του Κρεμλίνου και την
προώθηση της δημοκρατίας 
Το ΕΚ αναμένεται να προτρέψει την ΕΕ να απαντήσει στις επιθετικές πολιτικές
της Ρωσίας, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία με μια
δημοκρατική χώρα.
 
 
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/2021-09-13
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Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου της Ολομέλειας μέσω του EPLive
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ
EP Newshub
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Press Officer
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(+32) 470 96 47 35
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Η κατάσταση της ΕΕ: η Ursula von der Leyen
ενώπιον των ευρωβουλευτών
 
Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 (τοπική ώρα), η πρόεδρος
της Επιτροπής θα εκφωνήσει στο Κοινοβούλιο ομιλία για
την κατάσταση της ΕΕ, ακολουθούμενη από συζήτηση με
τους ευρωβουλευτές.
 
Η κα. von der Leyen αναμένεται να σκιαγραφήσει τον αντίκτυπο του έργου της Επιτροπής
κατά το παρελθόν έτος, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της υγειονομικής και της
οικονομικής κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Θα αναφερθεί επίσης στο όραμά της για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της
οικονομικής ανάκαμψης, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, των θεμάτων που
άπτονται της ψηφιακής τεχνολογίας και της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.
 
Στις απαντήσεις τους, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν το έργο της Επιτροπής και
τις πρωτοβουλίες τις που αναμένονται για το επόμενο έτος, παρουσιάζοντας επίσης τις
απόψεις  και  τις  ιδέες  τους  στην  κατεύθυνση  αυτή.  Η  ετήσια  συζήτηση  για  την
κατάσταση της Ένωσης αποτελεί ευκαιρία για τα μέλη του ΕΚ να ελέγξουν το έργο και
τα  σχέδια  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  να  συμβάλουν  στον  καθορισμό  των
κατευθύνσεων  της  ΕΕ.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η  συζήτηση  για  την  κατάσταση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  μια  από  τις
σημαντικότερες στιγμές για τον δημοκρατικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία πραγματοποιεί απολογισμό του έργου της ενώπιον των εκλεγμένων αντιπροσώπων
των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό το ετήσιο γεγονός είναι σημαντικό για την προώθηση μια
πιο διαφανούς και δημοκρατικής Ένωσης, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για να έρθει η
ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, αναδεικνύοντας τα κομβικά σημεία της δράσης της καθώς
και  τις  προκλήσεις  της  τρέχουσας  χρονιάς.  Τα  δικαιώματα  των  πολιτών  και  οι
δημοκρατικές διεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερης συζήτησης
στην ολομέλεια του ΕΚ.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής
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Σύνδεσμοι
Πώς να παρακολουθήσετε την ομιλία και τη συζήτηση
Συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «The six policy priorities of the von der Leyen Commission -
State of play in autumn 2021» (Σεπτέμβριος 2021, στα αγγλικά)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/state-of-the-eu-debate-2021-how-to-follow-it
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/state-of-the-eu-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA (2021) 696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA (2021) 696205_EN.pdf


Συζήτηση για την ανθρωπιστική κρίση και την
ασφάλεια στο Αφγανιστάν 
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κρίση
στο Αφγανιστάν με τον επικεφαλής της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ κ. Josep Borrell, ενώ θα ακολουθήσει
ψήφισμα την Πέμπτη.
 
Οι ευρωβουλευτές και ο κ. Borrell θα συζητήσουν ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση
στην ανθρωπιστική και  μεταναστευτική κρίση,  συγκεκριμένα πώς θα βοηθηθούν οι
άνθρωποι που έχουν ανάγκη και θα προστατευθούν όσοι κινδυνεύουν στο Αφγανιστάν,
ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά. Αναμένεται επίσης να εξετάσουν τη στήριξη που θα
μπορούσε να προσφέρει η ΕΕ στους Αφγανούς πρόσφυγες, καθώς και στους ανθρώπους
που συνεχίζουν να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς και τις σχέσεις της
με τις αρχές των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.
 
Παράλληλα με τις ανθρωπιστικές ανησυχίες, οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν
έχουν πυροδοτήσει επίσης συζητήσεις σχετικά με τα άμεσα διδάγματα που θα πρέπει να
αντλήσει η ΕΕ από την αποχώρηση του ΝΑΤΟ. Είναι πιθανό να θιγούν θέματα όπως η
κατάσταση  της  ασφάλειας  στην  Ευρώπη,  η  κοινή  ευρωπαϊκή  αμυντική  πολιτική,  η
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και η ανάγκη ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνάμεων της
Ευρώπης.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στις 15 Αυγούστου, οι Ταλιμπάν επέβαλαν εκ νέου την εξουσία τους στο Αφγανιστάν,
πυροδοτώντας  κρίση  στη  χώρα,  με  χιλιάδες  ανθρώπους  να  προσπαθούν  να
δραπετεύσουν αεροπορικώς και διά ξηράς. Αντιδρώντας στην κρίση, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli ζήτησε ισχυρή και ενιαία Ευρωπαϊκή φωνή στη
διεθνή σκηνή.
 
Μπορείτε  να  παρακολουθήσετε  τη  συζήτηση  στην  ολομέλεια  μέσω  του  Κέντρου
Πολυμέσων  του  ΕΚ  και  του  EbS+.
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
 
Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του ΥΕ/ΑΠ, ακολουθούμενες από ψήφισμα
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm


Σύνδεσμοι
Η ομιλία του προέδρου του ΕΚ David Sassoli στο Στρατηγικό Φόρουμ του Bled (στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Afghanistan once more under Taliban rule» (02.09.2021, στα
αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: ΕΕ — Αφγανιστάν
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Ένωση Υγείας: ενίσχυση της πρόληψης των
ασθενειών και της διασυνοριακής συνεργασίας 
 
Συζήτηση και ψηφοφορία για δύο νόμους για την ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
και την καλύτερη αντιμετώπιση των διασυνοριακών
απειλών κατά της υγείας. 
 
Κατά την έγκριση της θέσης τους σχετικά με τις δύο νομοθετικές προτάσεις πριν τις
θερινές διακοπές, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) πρότειναν διάφορους τρόπους για την ενίσχυση της
ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών. Ο στόχος αυτός θα
επιτευχθεί  με  την  επέκταση της  εντολής  του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC) ώστε να καλύπτει επίσης σημαντικές μη μεταδοτικές νόσους
(π.χ.  τις  καρδιαγγειακές παθήσεις,  τον καρκίνο και  τον διαβήτη)  καθώς και  με την
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των φορέων της ΕΕ και των εθνικών και διεθνών
ομολόγων τους, καθώς και με την καλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών.
 
Περιγράφουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πρόληψη
κρίσεων,  την  ετοιμότητα  και  την  αντίδραση  κατά  την  αντιμετώπιση  μελλοντικών
σοβαρών  διασυνοριακών  απειλών  κατά  της  υγείας,  μεταξύ  άλλων  μέσω  σαφών
διαδικασιών και αυξημένης διαφάνειας όσον αφορά τις κοινές συμφωνίες προμηθειών
και αγορών της ΕΕ.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, στις 11 Νοεμβρίου 2020
η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας, με βάση την εμπειρία από
την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η δέσμη περιλαμβάνει πρόταση κανονισμού σχετικά
με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και πρόταση για την ενίσχυση της
εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
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https://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0726


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης (ECDC)
Σχέδιο έκθεσης (διασυνοριακές απειλές)
Φάκελος διαδικασίας (ECDC)
Φάκελος διαδικασίας (διασυνοριακές απειλές)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Building up resilience to cross-border health threats: Moving
towards a European health union» (20.04.2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (πανδημία COVID-19)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Το ΕΚ αξιολογεί την αντίδραση της ΕΕ στις
πρόσφατες φυσικές καταστροφές
 
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με την Επιτροπή
τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των χωρών και
των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
το καλοκαίρι. 
 
Σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και δασικές πυρκαγιές έπληξαν αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες φέτος το καλοκαίρι, προκαλώντας απώλειες ζωών και καταστροφικές επιπτώσεις
στις κατοικίες και τα βιοποριστικά μέσα των ανθρώπων, καθώς και σε οικονομικούς
τομείς όπως η γεωργία.  Οι  ευρωβουλευτές αναμένεται  να ρωτήσουν την Επιτροπή
σχετικά με την άμεση στήριξη της ΕΕ προς τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, την
ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, καθώς και σχετικά με
σχέδια  για  την  παροχή  της  απαραίτητης  χρηματοδότησης  για  την  αντιμετώπιση
καταστροφών  μέσω  του  Ταμείου  Αλληλεγγύης  της  ΕΕ.
 
Το Κοινοβούλιο είναι πιθανό να επαναλάβει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα
ακραία  καιρικά  φαινόμενα  και  οι  φυσικές  καταστροφές  θα  συνεχίσουν  να
πολλαπλασιάζονται  και  να  εντείνονται  ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και
αναμένεται  να  καλέσει  την  Επιτροπή  να  αναπτύξει  μακροπρόθεσμες  στρατηγικές
διαχείρισης  καταστροφών  και  να  απλουστεύσει  τις  υφιστάμενες  διαδικασίες
χρηματοδότησης.
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενη από συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης - Φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του
2021
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 Μαΐου 2021) σχετικά με την επανεξέταση
του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Μηχανισμός Πολιτικής
Προστασίας)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κλιματική αλλαγή)

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/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04115/over-EU484-2-million-euros-to-help-disaster-stricken-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/civil-protection-mechanism_18404_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/civil-protection-mechanism_18404_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_19001_pk


Κάλεσμα να χαρακτηριστεί η έμφυλη βία
έγκλημα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο 
 
Για την καλύτερη προστασία των θυμάτων, το Κοινοβούλιο
αναμένεται να ζητήσει να χαρακτηριστεί η έμφυλη βία
(εντός και εκτός διαδικτύου) ως νέος τύπος εγκλήματος. 
 
Σε σχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα συζητηθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν να εγκριθεί στοχευμένη νομοθεσία
και πολιτικές για την αντιμετώπιση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα θύματα βίας
και διακρίσεων λόγω φύλου, είτε εντός είτε εκτός διαδικτύου.
 
Η Επιτροπή θα πρέπει  να χρησιμοποιήσει  τον νέο τομέα εγκληματικότητας που θα
θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία
της ΕΕ), ως νομική βάση για μια οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση
κάθε μορφής έμφυλης βίας. Η νέα αυτή οδηγία θα πρέπει να εφαρμόσει τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης και άλλα διεθνή πρότυπα, και θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως
μέτρα πρόληψης (μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν
υπόψη τη διάσταση του φύλου),  υπηρεσίες υποστήριξης και  μέτρα προστασίας των
θυμάτων,  ελάχιστα  πρότυπα για  την  επιβολή του  νόμου και  καλύτερη συνεργασία
μεταξύ  των κρατών μελών.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το ένα τρίτο των γυναικών στην ΕΕ έχουν υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και
τα δύο. Περίπου 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας κάθε
εβδομάδα,  ενώ το  75% των  γυναικών  έχουν  υποστεί  σεξουαλική  παρενόχληση  σε
επαγγελματικό  περιβάλλον.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: νομοθετική πρωτοβουλία
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Φάκελος διαδικασίας
Προφίλ της συνεισηγήτριας Malin Björk (Αριστερά, Σουηδία)
Προφίλ της συνεισηγήτριας Diana Riba i Giner (Πράσινοι, Ισπανία)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων - Έμφυλη Βία
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (βία κατά των γυναικών)

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12008E083
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124992/MALIN_BJORK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/home
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και μέτρα κατά των
διακρίσεων στην ΕΕ
 
Σε ψήφισμα που αναμένεται να υιοθετηθεί την Τρίτη, το
Κοινοβούλιο αξιολογεί τα προβλήματα και τις διακρίσεις
που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πολίτες και οικογένειες
στην Ευρώπη.
 
Το κείμενο που εκπόνησε η επιτροπή Αναφορών ζητεί την πανευρωπαϊκή αναγνώριση
της νομικής ισχύς των συζυγικών και συντροφικών σχέσεων ατόμων του ιδίου φύλου, τα
οποία θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο
ίδιο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι οι γονείς των «οικογενειών ουράνιο τόξο» θα πρέπει
να αναγνωρίζονται με συνέπεια, σε όλα τα κράτη μέλη, ως γονείς των παιδιών τους.
 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να παροτρύνει την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί
παραβάσει κατά της Ρουμανίας, όπου η κυβέρνηση δεν έχει επικαιροποιήσει την εθνική
νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει  την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ για τις συζυγικές σχέσεις
αφορούν και ζευγάρια του ιδίου φύλου. Το σχέδιο ψηφίσματος επισημαίνει επίσης τις
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία και την Ουγγαρία
και καλεί την ΕΕ να αναλάβει περαιτέρω δράση (διαδικασίες επί παραβάσει, δικαστικές
προσφυγές  και  χρήση  δημοσιονομικών  μηχανισμών)  για  την  αντιμετώπιση  της
κατάστασης.
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, αποτελέσματα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Δελτίο Τύπου μετά με την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή (15.07.2021)
Προφίλ της εισηγήτριας Dolors Montserrat (ΕΛΚ, Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας
Μελέτη του ΕΚ: «Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU»
(08.03.2021, στα αγγλικά)
Το Κοινοβούλιο σφόδρα αντίθετο στον αντι-ΛΟΑΤΚΙ νόμο της Ουγγαρίας (08.07.2021)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ στην
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

11 I 16

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=EN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210701IPR07502/to-koinovoulio-sfodra-antitheto-ston-anti-loatki-nomo-tis-ouggarias
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Πολωνία: συνέχεια στις επιθέσεις κατά της
ελευθερίας των ΜΜΕ και του κράτους δικαίου 
 
Το ΕΚ, παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, θα
αξιολογήσει το σχέδιο νόμου που απειλεί την πολυφωνία
στην Πολωνία, καθώς και τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις
προς τις αξίες της ΕΕ.
 
Η πολωνική κυβέρνηση έχει προτείνει νέα νομοθεσία για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στη
χώρα, η οποία θα απαγορεύει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που προέρχονται από κράτη
εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) να κατέχουν πάνω από το 49% των
μετοχών οποιασδήποτε πολωνικής εταιρείας στο χώρο των ΜΜΕ. Η κίνηση αυτή έχει
χαρακτηριστεί απόπειρα φίμωσης του TVN, ενός δικτύου συμφερόντων ΗΠΑ το οποίο
επικρίνει τις πολωνικές αρχές. Στις 12 Αυγούστου, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  για  τις  Αξίες  και  τη  Διαφάνεια  Věra  Jourová  δήλωσε  ότι  «η  νομοθετική
πρόταση για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στην Πολωνία στέλνει αρνητικό μήνυμα» για την
πολυφωνία των ΜΜΕ και ζήτησε τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσία για την ελευθερία
των μέσων ενημέρωσης «για την προάσπιση της ελευθερίας τους και την προστασία του
κράτους δικαίου».
 
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την
κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Τον Αύγουστο, μετά από απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία το πειθαρχικό σύστημα της χώρας για τον έλεγχο
του δικαστικού σώματος κηρύχθηκε ασύμβατο με το δίκαιο της ΕΕ λόγω της έλλειψης
ανεξαρτησίας του από πολιτικές επιρροές,  η  πολωνική κυβέρνηση εγκατέλειψε τα
ευρέως  επικριθέντα  σχέδιά  της  για  δικαστική  μεταρρύθμιση.  Ωστόσο,  δεν  έχει
συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση για την κατάργηση του πειθαρχικού τμήματος
του Συνταγματικού της Δικαστηρίου, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή να ζητήσει την
επιβολή  οικονομικών  κυρώσεων.  Παράλληλα,  το  Γραφείο  του  Πρωθυπουργού  της
Πολωνίας είχε ήδη υποβάλει νομικές προσφυγές στο Συνταγματικό Δικαστήριο της
χώρας  κατά  των  αρχών  της  υπεροχής  του  δικαίου  της  ΕΕ  και  της  καλόπιστης
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Το Συνταγματικό Δικαστήριο
αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του στα τέλη Σεπτεμβρίου.
 
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, ενώ θα ακολουθήσει ψήφισμα την Πέμπτη.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ψήφισμα

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

12 I 16

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210130en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210130en.pdf


Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «High time for Council and Commission to protect Europeans and the EU,
MEPs say» (7.7.2021, στα αγγλικά)
Διδάγματα από την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου (24.6.2021)
Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τη διαπίστωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του
κράτους δικαίου από την Πολωνία (17.09.2020)
Ελευθερία του Τύπου: ανησυχία για απόπειρες φίμωσης επικριτών, περιορισμό της
πολυφωνίας (25.11.2020)
Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πώς μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει (infographic)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: 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/20210702IPR07622/high-time-for-council-and-commission-to-protect-europeans-and-the-eu-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210702IPR07622/high-time-for-council-and-commission-to-protect-europeans-and-the-eu-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06636/didagmata-apo-tin-ekthesi-tis-epitropis-tou-2020-gia-to-kratos-dikaiou
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/kratos-dikaiou-stin-polonia-i-diadikasia-energopoiisis-tou-arthrou-7
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


ΕΕ-Ρωσία: στρατηγική για την αντιμετώπιση του
Κρεμλίνου και την προώθηση της δημοκρατίας
 
Το ΕΚ αναμένεται να προτρέψει την ΕΕ να απαντήσει στις
επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας, θέτοντας παράλληλα τις
βάσεις για μελλοντική συνεργασία με μια δημοκρατική
χώρα.
 
Σε μια νέα αξιολόγηση της κατεύθυνσης που ακολουθούν οι  πολιτικές σχέσεις ΕΕ-
Ρωσίας, οι ευρωβουλευτές καθιστούν σαφές ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ του ρωσικού
λαού και του καθεστώτος του Προέδρου Vladimir Putin, το οποίο χαρακτηρίζεται στάσιμη
αυταρχική κλεπτοκρατία υπό την ηγεσία ενός ισόβιου προέδρου που περιβάλλεται από
κύκλο ολιγάρχων.
 
 
Τα μέλη τονίζουν, ωστόσο, ότι η Ρωσία μπορεί να έχει ένα δημοκρατικό μέλλον. Στο
πλαίσιο αυτό,  ζητούν από το Συμβούλιο να εγκρίνει  μια στρατηγική της ΕΕ για μια
μελλοντική δημοκρατική Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει κίνητρα και όρους για την
ενίσχυση των εγχώριων δημοκρατικών τάσεων.
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, αποτελέσματα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 
 
Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο σύστασης προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής
/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης
Ιστοσελίδα του εισηγητή Andrius Kubilius (ΕΛΚ, Λιθουανία)
Φάκελος διαδικασίας
Δηλώσεις του εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή του ΕΚ
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (σχέσεις ΕΕ- Ρωσίας)

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/doceo/document/A-9-2021-0259_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_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.
 
Οδηγία της ΕΕ για την μπλε κάρτα
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
 
Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση
ζώων στην έρευνα, τις κανονιστικές δοκιμές και την εκπαίδευση
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου (η συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο)
 
Παρουσίαση του πακέτου «Fit for 55» μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της IPCC
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
 
Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
 
Νέα στρατηγική για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Το σκάνδαλο του προγράμματος κατασκοπείας «Pegasus»
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Αποθεματικό προσαρμογής για το Brexit
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Δίκαιες  συνθήκες  εργασίας,  δικαιώματα  και  κοινωνική  προστασία  για  τους
εργαζομένους σε πλατφόρμες — Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την
ψηφιακή ανάπτυξη
 
Συζήτηση: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 

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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Η κατάσταση στο Λίβανο
 
Συζήτηση: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Ενίσχυση της διαφάνειας και  της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη
σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών: Παράταση της προθεσμίας για ορισμένες
ποικιλίες
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
 
Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
 
Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
 
Παρουσίαση  από  το  Συμβούλιο  της  θέσης  του  σχετικά  με  το  σχέδιο  γενικού
προϋπολογισμού  -  οικονομικό  έτος  2022
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Αντιστροφή των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
 
Συζήτηση: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 
Αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
 
Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου OQ Commission, 
 
Συζήτηση: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 

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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