
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 5-8 Φεβρουαρίου 2018
 
Διαδικτυακές αγορές χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς 
Ο νέος κανονισμός που καταργεί τον αδικαιολόγητο «γεωγραφικό αποκλεισμό»
(geo-blocking) στις online αγορές θα δώσει στους αγοραστές μεγαλύτερη
διασυνοριακή πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως κρατήσεις
ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και εισιτήρια συναυλιών.
 
 
Ευρωεκλογές 2019: νέα κατανομή των εδρών στο ΕΚ και
μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου  
Τη μείωση του συνολικού αριθμού των ευρωβουλευτών από 751 σε 705 μετά την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα προτείνει το ΕΚ με
νομοθετική του πρωτοβουλία την Τετάρτη.
 
 
Κλιματική αλλαγή: ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2  
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Τρίτη επί της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την ταχύτερη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (Emissions Trading System). 
 
 
Συζήτηση με τον Κροάτη πρωθυπουργό, Αντρέι Πλένκοβιτς, για το
μέλλον της Ευρώπης  
Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, θα είναι ο δεύτερος
ευρωπαίος ηγέτης που θα συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης με τους
ευρωβουλευτές.
 
 
Φυτοφάρμακα: Το ΕΚ συστήνει ειδική επιτροπή
 
 
Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τους θανάτους αμάχων στο Αφρίν
και την παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία
 
 
Νέα στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια
 
 
Το ΕΚ θα ζητήσει την παραίτηση του Ryszard Czarnecki από τη θέση
του αντιπροέδρου

Σύνοδος Ολομέλειας
01-02-2018 - 17:47
Αριθμός αναφοράς: 20180125NEW93498
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Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ αποφάσισαν την Πέμπτη να
προτείνουν στην ολομέλεια την παραίτηση του Ryszard Czarnecki (ΕΣΜ,
Πολωνία) από τη θέση του Αντιπροέδρου. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη.
 
 
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2018-02-05

 

Επαφές 
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Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EPLive
EuroparlTV
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Ιστοσελίδα της Οπτικοακουστικής Μονάδας του ΕΚ για τους επαγγελματίες των μέσων
ενημέρωσης
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛEΦΤΕΡΙΕ
Press Officer

(+32) 2 28 32798 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 498 98 32 83
kristina.elefterie@europarl.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.europarltv.europa.eu/el/live.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/el/audio-podcasts.html
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Διαδικτυακές αγορές χωρίς γεωγραφικούς
αποκλεισμούς
 
Ο νέος κανονισμός που καταργεί τον αδικαιολόγητο
«γεωγραφικό αποκλεισμό» (geo-blocking) στις online
αγορές θα δώσει στους αγοραστές μεγαλύτερη
διασυνοριακή πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως
κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και
εισιτήρια συναυλιών.
 
Η συζήτηση στο ΕΚ θα γίνει την Δευτέρα το απόγευμα και η ψηφοφορία την Τρίτη το
μεσημέρι.
 
 
 
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  νέου  ευρωπαϊκού  κανονισμού,  οι  καταναλωτές  θα
μπορούν να επιλέγουν από ποιον ιστότοπο επιθυμούν να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες
χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με το μπλοκάρισμα ή την αυτόματη μεταφορά τους σε
άλλη ιστοσελίδα λόγω της εθνικότητάς τους, του τόπου διαμονής τους ή ακόμη και της
προσωρινής τους τοποθεσίας.
 
Οι έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους διαδικτυακούς αγοραστές από άλλη χώρα
της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τους «τοπικούς» πελάτες τους, δηλαδή
να τους παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες τιμές και όρους πώλησης, όταν αυτοί:
 

αγοράζουν αγαθά (π.χ.  οικιακές συσκευές,  ηλεκτρονικά είδη,  ρούχα)  που
παραδίδονται σε ένα κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει υπηρεσίες
παράδοσης βάσει των γενικών όρων της επιχείρησής του ή συλλέγονται σε
τόπο  συμφωνημένο  από  τα  δύο  μέρη  σε  μια  χώρα  της  ΕΕ  στην  οποία  ο
έμπορος  προσφέρει  αυτήν  την  επιλογή
 
λαμβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και δεν προστατεύονται
βάσει  πνευματικών δικαιωμάτων,  όπως υπηρεσίες  υπολογιστικού  νέφους
(cloud services),  υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία δικτυακών
τόπων και παροχή τειχών προστασίας
 
αγοράζουν μία υπηρεσία που παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εμπόρου ή σε
μια φυσική τοποθεσία όπου ο έμπορος λειτουργεί, π.χ. κρατήσεις ξενοδοχείων,
αθλητικές  εκδηλώσεις,  ενοικιάσεις  αυτοκινήτων,  φεστιβάλ  μουσικής  ή
εισιτήρια  σε  πάρκα  αναψυχής
 

Εξαιρέσεις  για  ψηφιακό  περιεχόμενο  που  προστατεύεται  βάσει  πνευματικών
δικαιωμάτων
 
Το ψηφιακό  περιεχόμενο  που  προστατεύεται  βάσει  των  δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας,  όπως  τα  ηλεκτρονικά  βιβλία,  η  μουσική  και  τα  διαδικτυακά  παιχνίδια
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εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ωστόσο, οι διαπραγματευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισήγαγαν μια «ρήτρα επανεξέτασης» της νομοθεσίας, η
οποία προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει εντός δύο ετών το κατά
πόσον  θα  πρέπει  να  διευρυνθεί  η  απαγόρευση  του  «γεωγραφικού  αποκλεισμού»
προκειμένου  να  καλύψει  και  τέτοιου  είδους  ψηφιακό  υλικό.  Οι  οπτικοακουστικές
υπηρεσίες και οι υπηρεσίες μεταφορών εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού.
 
Ο κανονισμός  για  τον  «γεωγραφικό  αποκλεισμό»  συμφωνήθηκε  ατύπως  από  τους
διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2017. Θα
τεθεί  σε  εφαρμογή εννέα μήνες μετά από την  ημερομηνία  δημοσίευσής του στην
Επίσημη Εφημερίδα της  ΕΕ.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στις 3μμ ώρα Γαλλίας
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση
 
#DigitalSingleMarket
 
Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της συμφωνίας
Δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (20.11.2017 στα
αγγλικά)
Βίντεο -  Οι online αγορές επισκιάζουν τα μαγαζιά
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Róża Thun (ΕΛΚ, Πολωνία)
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά)
Μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 2016 στα αγγλικά)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου : Νέα έρευνα αποκαλύπτει: αυξάνεται η ζήτηση για
διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές από τους καταναλωτές της ΕΕ
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14780-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88426/ending-unjustified-geo-blocking-online-shoppers-must-be-treated-equally
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88426/ending-unjustified-geo-blocking-online-shoppers-must-be-treated-equally
https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/society/merry-digital-christmas
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html#
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0152(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=geo-blocking
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/geo-blocking/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_el.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking_3901_pk


Ευρωεκλογές 2019: νέα κατανομή των εδρών στο
ΕΚ και μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εκλογικού
νόμου 
 
Τη μείωση του συνολικού αριθμού των ευρωβουλευτών
από 751 σε 705 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ θα προτείνει το ΕΚ με νομοθετική
του πρωτοβουλία την Τετάρτη.
 
Εκτός από τη μείωση του συνολικού αριθμού των ευρωβουλευτών, το ΕΚ θα προτείνει
και την ανακατανομή των εδρών για την περίοδο 2019-2024, βάζοντας τις 46 από τις 73
θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε αποθεματικό.  Οι  υπόλοιπες 27 θα διανεμηθούν
μεταξύ των 14 χωρών της ΕΕ που επί του παρόντος υπο-εκπροσωπούνται (η Ελλάδα και
η Κύπρος δεν θα λάβουν επιπλέον έδρες).
 
Πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια
 
Οι ευρωβουλευτές θα προτείνουν τη δημιουργία «υπερεθνικών» ψηφοδελτίων που θα
καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Η τελική απόφαση σχετικά με τη σύνθεση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο χρειάζεται να
λάβει την ομόφωνη στήριξη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.
 
Το κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας τονίζει επίσης ότι η ανακατανομή αυτή θα
εφαρμοσθεί μόνο εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ. Σε διαφορετική
περίπτωση, οι ισχύουσες ρυθμίσεις θα παραμείνουν ως έχουν.
 
Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου
 
Αργότερα  την  Τετάρτη,  περίπου  στις  3μμ  ώρα  Γαλλίας,  οι  ευρωβουλευτές  θα
επαναλάβουν το αίτημά τους για ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού
εκλογικού  νόμου  από  τις  κυβερνήσεις  των  ευρωπαϊκών  κρατών,  προκειμένου  να
δημιουργηθεί  η  νομική  βάση για  την  εισαγωγή των  πανευρωπαϊκών ψηφοδελτίων.
Αναμένεται ακόμη να ζητήσουν από το Συμβούλιο να βάλει τέλος στο  αδιέξοδο που έχει
επικρατήσει στις προηγούμενες συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού
εκλογικού νόμου.
 
Ιστορικό
 
Στις 11 Νοεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε χρήση του δικαιώματός του
βάσει του άρθρου 223 (παράγραφος 1) των Συνθηκών της ΕΕ ζητώντας τη μεταρρύθμιση
του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου, ο οποίος ισχύει από το 1976.
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20151109IPR01698/euroekloges-paneuropaikoi-upopsephioi-katotata-oria-dikaioma-psephou-sto-exoteriko


Επόμενα βήματα
 
Η πρόταση του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου εξετάζεται
τώρα από  το  Συμβούλιο,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  αποφασίσει  ομόφωνα.  Η  ομόφωνη
απόφασή του  θα  χρειαστεί  στη  συνέχεια  να  εγκριθεί  από  το  ΕΚ.
 
Οι διατάξεις της μεταρρύθμισης θα πρέπει επίσης να εγκριθούν και από όλες τις χώρες
της ΕΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους ρυθμίσεις.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
 
Συνέντευξη  Τύπου:  Τετάρτη  7  Φεβρουαρίου  στις  2.30μμ  ώρα  Γαλλίας  (προς
επιβεβαίωση)
 
Διαδικασία: νομοθετική πρωτοβουλία, προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο
 
#EP2019
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (23.01.2018)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Danuta Hübner (ΕΛΚ, Πολωνία)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Pedro Silva Pereira (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία)
Φάκελος διαδικασίας (για τη σύνθεση του ΕΚ 2019 -2024)
Εις βάθος ανάλυση για τη σύνθεση του ΕΚ (Στα αγγλικά)
Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο (για την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου)
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0007%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92301/eu-elections-2019-meps-pave-way-for-pan-european-constituency-post-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000099+0+DOC+XML+V0//EL
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Κλιματική αλλαγή: ταχύτερη μείωση των
εκπομπών CO2 
 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Τρίτη επί της νέας ευρωπαϊκής
οδηγίας για την ταχύτερη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου μέσω του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (Emissions Trading
System). 
 
Το σχέδιο οδηγίας, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως με τους ευρωπαίους
υπουργούς,  θα  επιταχύνει  την  ετήσια  μείωση  του  αριθμού  των  διαθέσιμων  προς
δημοπράτηση  δικαιωμάτων  εκπομπών.  Θα  διπλασιάσει  επίσης  την  ικανότητα  του
αποθεματικού  για  τη  σταθερότητα  της  αγοράς  (ETS  Market  Stability  Reserve)  να
απορροφά  την  περίσσεια  δικαιωμάτων  στην  αγορά.
 
Δύο νέα ταμεία θα συσταθούν: το Ταμείου Εκσυγχρονισμού, το οποίο θα έχει στόχο τη
βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  τον  εκσυγχρονισμό  των  ενεργειακών
συστημάτων ορισμένων κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο
όρο  της  ΕΕ  και  το  Ταμείο  Καινοτομίας  που  θα  παρέχει  οικονομική  στήριξη  στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και στα έργα
καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 
Ιστορικό
 
Το  ευρωπαϊκό  σύστημα  εμπορίας  δικαιωμάτων  εκπομπών  θέτει  ένα  ανώτατο  όριο
επιτρεπόμενων εκπομπών για τους τομείς που καλύπτονται από το σύστημα. Εντός των
ορίων αυτών, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ή αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών, τα οποία
μπορούν να εμπορεύονται μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 
Στις 15 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την τέταρτη φάση του
συστήματος εμπορίας ρύπων.
 
Στόχος είναι η μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως
το 2030, τουλάχιστον κατά 40%, με ταυτόχρονη προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» (επιχειρήσεις με υψηλές εκπομπές ρύπων που
μετακινούνται σε τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρά όρια), η προώθηση της καινοτομίας
και ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου

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

7 I 15

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en


Συνέντευξη Τύπου: προς επιβεβαίωση
 
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση
 
#EUETS
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (23/01.2018)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Julie Girling (ΕΣΜ, ΗΒ)
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (Στα αγγλικά, Νοέμβριος
2017)
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και 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/20171109IPR87713/co2-plans-to-cut-emission-allowances-and-fund-low-carbon-innovation-agreed
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=2015%2F0148%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


Συζήτηση με τον Κροάτη πρωθυπουργό, Αντρέι
Πλένκοβιτς, για το μέλλον της Ευρώπης 
 
Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, θα
είναι ο δεύτερος ευρωπαίος ηγέτης που θα συζητήσει το
μέλλον της Ευρώπης με τους ευρωβουλευτές.
 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι,
και της Διάσκεψης των Προέδρων (επικεφαλής των πολιτικών ομάδων), ο κ. Πλένκοβιτς
θα απευθυνθεί στην ολομέλεια του ΕΚ και θα συζητήσει το μέλλον της ΕΕ με τους
ευρωβουλευτές.
 
Ο κ. Πλένκοβιτς ήταν ένας από τους έντεκα Κροάτες ευρωβουλευτές προτού γίνει
πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2016.
 
Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, ήταν ο πρώτος ηγέτης που συμμετείχε τον
Ιανουάριο στην πρώτη από τη σειρά συζητήσεων που θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για το μέλλον της Ευρώπης.
 
Συζήτηση: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Γαλλίας, έξω από την
αίθουσα της ολομέλειας στο Στρασβούργο
 
#FutureofEurope @AndrejPlenkovic
 
Σύνδεσμοι
Οπτικοακουστικό υλικό
Επικαιρότητα - Το Μέλλον της Ευρώπης
Βιογραφικό σημείωμα του Κροάτη Πρωθυπουργού Πλενκοβίτς

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://twitter.com/AndrejPlenkovic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20170616TST77649
https://vlada.gov.hr/o-vladi/clanovi-vlade/clanovi-vlade-128/andrej-plenkovic/19495


Φυτοφάρμακα: Το ΕΚ συστήνει ειδική επιτροπή
 
Η εντολή και η σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την
εξέταση της ευρωπαϊκής διαδικασίας έγκρισης των
φυτοφαρμάκων θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη.
 
Η  σύσταση  της  ειδικής  επιτροπής  έρχεται  ως  απάντηση  στις  ανησυχίες  για  το
ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη (glyphosate). Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανανέωσαν τον περασμένο
Νοέμβριο την άδεια κυκλοφορίας της γλυφοσάτης για πέντε χρόνια.
 
Η θητεία της ειδικής επιτροπής, η οποία θα έχει 30 μέλη, θα διαρκέσει εννέα μήνες.
 
Η επιτροπή θα δημοσιεύσει στο τέλος της θητείας της έκθεση με τα συμπεράσματα και
τις συστάσεις της. Η έκθεση θα εγκριθεί στη συνέχεια από την ολομέλεια του ΕΚ.
 
Ιστορικό
 
Με ψήφισμα που υιοθέτησε τον Οκτώβριο, το ΕΚ υπογράμμισε ότι  «η αποσφράγιση
εσωτερικών  εγγράφων  της  Monsanto,  ιδιοκτήτριας  και  παραγωγού  του  προϊόντος
Roundup®, η δραστική ουσία του οποίου είναι η γλυφοσάτη, έθεσε υπό αμφισβήτηση την
αξιοπιστία ορισμένων μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση της ασφάλειας
της γλυφοσάτης».
 
«Η επιστημονική αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων για ρυθμιστική έγκριση εκ μέρους της
ΕΕ πρέπει να βασίζεται μόνο σε δημοσιευμένες μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από
ομοτίμους, είναι ανεξάρτητες και η ανάθεσή τους έχει γίνει από τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά το ψήφισμα, προσθέτοντας ότι για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
#glyphosate #pesticides
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (για την περίπτωση της
γλυφοσάτης)
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και 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/20171020IPR86572/stadiake-katargese-tes-gluphosates-kai-plere-apagoreuse-tes-os-to-2022-zeta-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2534(RSO)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587309/IPOL_STU(2016)587309_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587309/IPOL_STU(2016)587309_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τους θανάτους
αμάχων στο Αφρίν και την παραβίαση της
ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καταγγείλουν, με
ψήφισμά τους την Πέμπτη, την στρατιωτική επίθεση της
Τουρκίας στο Αφριν της Συρίας, καθώς και τις πρόσφατες
συλλήψεις στις οποίες κατέφυγε η τουρκική κυβέρνηση
προκειμένου να λογοκρίνει τις επικρίσεις για τη
στρατιωτική αυτή επιχείρηση.
 
 
 
Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε στις 29 Ιανουαρίου ότι η χώρα
έθεσε  υπό  κράτηση  311  άτομα  με  την  κατηγορία  της  «διάδοσης  τρομοκρατικής
προπαγάνδας»  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης.  Μεταξύ  των  κρατουμένων  είναι
πολιτικοί,  δημοσιογράφοι  και  ακτιβιστές  που  ζήτησαν  ειρήνη  και  καταδίκασαν  τη
στρατιωτική  επίθεση  της  τουρκικής  κυβέρνησης  στο  Αφρίν.
 
Αυτές οι συλλήψεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης καταστολής της ελευθερίας του
Τύπου στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 2016.
Αυτό αναμένεται να επισημάνουν οι ευρωβουλευτές σε μια συζήτηση με την Ύπατη
Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, την Τρίτη το
απόγευμα, ενώ θα υιοθετήσουν και σχετικό ψήφισμα την Πέμπτη.
 
Σε συνέχεια αυτής της συζήτησης στην ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να
καταδικάσουν την τουρκική στρατιωτική επίθεση στο Αφρίν, τον κουρδικό θύλακο της
βόρειας Συρίας, η οποία προκάλεσε το θάνατο πολλών αμάχων.
 
Συζήτηση: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία:  συζήτηση  με  την  Ύπατη  Εκπρόσωπο  της  ΕΕ  για  θέματα  εξωτερικής
πολιτικής,  Φεντερίκα  Μογκερίνι  με  ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ενημερωτικό σημείωμα (Με μια ματιά) για τις ελευθερίες των ΜΜΕ στην Τουρκία (στα
αγγλικά)
Μελέτη του ΕΚ για το μέλλον της Συρίας (Στα αγγλικά, Μάρτιος 2017)
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και 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/RegData/etudes/ATAG/2017/603899/EPRS_ATA%282017%29603899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603899/EPRS_ATA%282017%29603899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599362/EPRS_BRI%282017%29599362_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Νέα στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια
 
Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια θα
παρουσιαστεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για
θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και θα
συζητηθεί από τους ευρωβουλευτές την Τρίτη.
 
Τα Δυτικά Βαλκάνια θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ το
2018, καθώς η περιοχή αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της βουλγαρικής προεδρίας
του  Συμβουλίου.  Το  ΕΚ  στηρίζει  τις  προσπάθειες  ένταξης  της  περιοχής  στην  ΕΕ,
υπογραμμίζει  ωστόσο τα προβλήματά της στα ζητήματα του κράτους δικαίου,  των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και  της καταπολέμησης της διαφθοράς.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στις 6 Φεβρουαρίου τη στρατηγική της για τα
Δυτικά Βαλκάνια, ενώ αναμένεται να δημοσιεύσει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των
χωρών αυτών τον Απρίλιο.
 
Η Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι πιο κοντά στην προσχώρηση στην ΕΕ, καθώς οι
ενταξιακές συνομιλίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αντίθετα, δεν έχουν ξεκινήσει
ακόμη οι διαπραγματεύσεις για την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το
Κοσσυφοπέδιο  απέχουν  ακόμη  περισσότερο  από  την  ένταξη,  έχουν,  ωστόσο,  το
καθεστώς  της  υποψήφιας  προς  ένταξη  χώρας.
 
Συζήτηση: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής
 
 
Σύνδεσμοι
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για τα δυτικά Βαλκάνια (στα
αγγλικά, Ιανουάριος 2018)
Η στρατηγική για τη διεύρυνση (ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Διεύρυνση: η κατάσταση σήμερα (ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
Δωρεάν βίντεο, φωτογραφίες και 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/RegData/etudes/ATAG/2018/614660/EPRS_ATA%282018%29614660_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614660/EPRS_ATA%282018%29614660_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Το ΕΚ θα ζητήσει την παραίτηση του Ryszard
Czarnecki από τη θέση του αντιπροέδρου
 
Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ αποφάσισαν
την Πέμπτη να προτείνουν στην ολομέλεια την παραίτηση
του Ryszard Czarnecki (ΕΣΜ, Πολωνία) από τη θέση του
Αντιπροέδρου. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη.
 
 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων (επικεφαλής των πολιτικών ομάδων) αποφάσισε με την
απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων των ψηφισάντων που αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να προτείνει τον τερματισμό της θητείας του κ.
Czarnecki ως αντιπροέδρου του ΕΚ λόγω «σοβαρών παραπτωμάτων». Ο κ. Czarnecki είχε
συγκρίνει τη συνάδελφό του ευρωβουλευτή Róża Thun με τους Πολωνούς συνεργάτες
των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
 
Η ολομέλεια θα ψηφίσει επί της πρότασης την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου. Θα χρειαστεί η
πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των ψηφισάντων, που αποτελεί ταυτόχρονα την
πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το ΕΚ, για να καθαιρεθεί ο Ryszard Czarnecki
από τη θέση του αντιπροέδρου. Η ολομέλεια θα χρειαστεί να εκλέξει νέο αντιπρόεδρο
σε μεταγενέστερο στάδιο.
 
Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων δεν αφορά την Πολωνία ή την πολιτική ομάδα
των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Η πρόταση εκφράζει τη γνώμη των
πολιτικών ηγετών του ΕΚ ότι ο κ. Czarnecki δεν πρέπει πλέον να τους εκπροσωπεί.
 
Εσωτερικός κανονισμός διαδικασίας του ΕΚ
 
Άρθρο 21
 
Άρθρο 20
 
Άρθρο 17
 

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.
 
Αναθεώρηση  της  συμφωνίας-πλαίσιο  για  τις  σχέσεις  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 
 
Διατάξεις για τη θερινή ώρα - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 
 
Κίνδυνοι για το κράτος δικαίου από τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της
Ρουμανίας - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 
 
Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε
 
Η κατάσταση στη Βενεζουέλα
 
Η κατάσταση  της   Υπηρεσίας  Αρωγής  και  έργων  του  ΟΗΕ για  τους  Παλαιστίνιους
Πρόσφυγες  στην  Εγγύς  Ανατολή  (UNRWA)
 
Συζήτηση: Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 
 
Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
Ετήσια  έκθεση  σχετικά  με  τις  χρηματοδοτικές  δραστηριότητες  της  Ευρωπαϊκής
Τράπεζας  Επενδύσεων
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου
 
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 
Μηδενική  ανοχή  για  τον  ακρωτηριασμό  των  γυναικείων  γεννητικών  οργάνων  -
Προφορική  ερώτηση
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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Συζήτηση: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 7Φεβρουαρίου 
 
Χειρισμός της επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες μετά τις δοκιμές
εκπομπών για  πιθήκους  και  ανθρώπους  από  τη  γερμανική  αυτοκινητοβιομηχανία  -
Δήλωση της  Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου
 
Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για  τη  δίκαιη  φορολόγηση ΙΙ  και  III  -
Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου
 
Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξή
τους από την ΕΕ - Προφορική ερώτηση
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
 
Συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών - Δηλώσεις του Συμβουλίου και
της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
 
Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά πολιτών της ΕΕ που ανήκουν σε μειονότητες στα
κράτη μέλη της ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
 
Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

15 I 15


