
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 1-4 Οκτωβρίου 2018
 
Το ΕΚ θέλει πιο «καθαρά» αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους
μέχρι το 2030  
Την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα αυτοκίνητα και την
αύξηση στο μερίδιο αγοράς των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών
προωθεί νέα νομοθεσία που ψηφίζεται την Τετάρτη.
 
 
Επικαιροποίηση των κανόνων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων 
Νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων  θα εξασφαλίζουν
καλύτερη προστασία για τα παιδιά και θα θέτουν 30% όριο ευρωπαϊκών έργων
σε καταλόγους ηλεκτρονικών πλατφορμών. 
 
 
Συζήτηση για τις προτεραιότητες του επόμενου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου 
Το ΕΚ θα συζητήσει την Τρίτη το πρωί τις προτεραιότητες του επικείμενου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 18
Οκτωβρίου.
 
 
Κράτος δικαίου στη Ρουμανία: Συζήτηση στο ΕΚ για την
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης 
Τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και τις επιπτώσεις τους στον
διαχωρισμό των εξουσιών στη Ρουμανία συζητά το ΕΚ την Τετάρτη, παρουσία
της Πρωθυπουργού της χώρας, Viorica Dăncilă.
 
 
Ο Γιούρι Ράτας στο ΕΚ για να συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης 
Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Γιούρι Ράτας, συζητά για το μέλλον της
Ευρώπης με τους ευρωβουλευτές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, την Τετάρτη στις 10πμ (τοπική ώρα).
 
 
Καμία πρόοδος στον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ: το ΕΚ
διακόπτει οικονομική ενίσχυση 70 εκατ. ευρώ προς την Τουρκία 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη για την ακύρωση προενταξιακών κονδυλίων
70εκατ.ευρώ που προορίζονταν για την Τουρκία, καθώς δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις βελτίωσης του κράτους δικαίου στη χώρα.

Σύνοδος Ολομέλειας
28-09-2018 - 10:58
Αριθμός αναφοράς: 20180917BRI13637
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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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Ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Μίλο Τζουγκάνοβιτς στην
ολομέλεια του ΕΚ 
Ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Μίλο Τζουγκάνοβιτς, θα μιλήσει στην
ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο, την Τρίτη στις 11:30 πμ (τοπική ώρα) στα
πλαίσια πανηγυρικής συνεδρίασης.
 
 
Το δικαίωμα των Ευρωπαίων να ψηφίζουν συζητά το ΕΚ με την
Επιτροπή και το Συμβούλιο  
Ενόψει των ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, το ΕΚ συζητά με την Επιτροπή
και το Συμβούλιο την Τρίτη για την προστασία του δικαιώματος ψήφου των
πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος.
 
 
Περισσότερα κονδύλια ζητά το ΕΚ για πόλεις και περιφέρειες που
αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές ροές 
Οι δήμοι και περιφέρειες που διαχειρίζονται την υποδοχή και ένταξη
μεταναστών και προσφύγων συχνά δεν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη και
χρηματοδότηση.
 
 
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2018-10-01
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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

Σύνοδος Ολομέλειας
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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


Επαφές 
 
 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης
Press officer

(+30) 210 327 89 28
(+33) 3 881 73822 (STR)
(+30) 6973 699 886 
constantinos.tsoutsoplides@ep.europa.eu
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Το ΕΚ θέλει πιο «καθαρά» αυτοκίνητα στους
ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το 2030 
 
Την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα
αυτοκίνητα και την αύξηση στο μερίδιο αγοράς των
οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών προωθεί νέα
νομοθεσία που ψηφίζεται την Τετάρτη.
 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει να τεθεί στο 45% ο
στόχος για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της ΕΕ για
τα καινούργια αυτοκίνητα έως το 2030, υψηλότερα σε σύγκριση με τον στόχο του 30%
που προτείνει η Επιτροπή - έτος αναφοράς 2020, με ενδιάμεσο στόχο 20% έως το 2025.
Ο νόμος θέτει επίσης παρόμοιους στόχους για νέα φορτηγά.
 
Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές και
χαμηλές εκπομπές, που εκπέμπουν λιγότερα από 50g CO2 ανά χιλιόμετρο, θα έχουν
μερίδιο αγοράς 40% επί των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι το 2030
και 20% μέχρι το 2025.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
Οι μεταφορές αποτελούν το μοναδικό σημαντικό τομέα στην ΕΕ όπου οι  εκπομπές
αερίων  του  θερμοκηπίου  εξακολουθούν  να  αυξάνονται,  σημειώνει  το  κείμενο.
Προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο COP21 το 2015, πρέπει
να επιταχυνθεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρο τον τομέα
των μεταφορών, ούτως ώστε οι εκπομπές να είναι μηδενικές το 2050.
 
Παράλληλα, ο παγκόσμιος τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας μεταβάλλεται ταχύτατα,
ιδίως  στους  ηλεκτροκίνητους  κινητήρες.  Εάν  οι  Ευρωπαίοι  κατασκευαστές  δεν
δεσμευτούν εγκαίρως προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγκαία αυτή ενεργειακή
μετάβαση, κινδυνεύουν να χάσουν τον ηγετικό τους ρόλο, αναφέρει η έκθεση.
 
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου στις 3μμ (τοπική ώρα, προς επιβεβαίωση)
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Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος (11.09.2018)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Miriam Dalli (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Μάλτα)
Φάκελος διαδικασίας
Έρευνα του ΕΚ (στα αγγλικά) - CO2 standards for new cars and vans
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0287&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13114/more-electric-cars-on-eu-roads-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124970/MIRIAM_DALLI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Επικαιροποίηση των κανόνων για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων
 
Νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
θα εξασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τα παιδιά και θα
θέτουν 30% όριο ευρωπαϊκών έργων σε καταλόγους
ηλεκτρονικών πλατφορμών. 
 
Οι επικαιροποιημένοι αυτοί κανόνες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη. 
 
Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα ισχύσει για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αλλά και
για τις πλατφόρμες «video-on-demand»/βίντεο κατά παραγγελία, τις πλατφόρμες κοινής
χρήσης όπως το Netflix, το YouTube ή το Facebook, καθώς και για πλατφόρμες κοινής
χρήσης βίντεο με απευθείας μετάδοση («live streaming»).
 
Οι νέοι κανόνες, σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα παιδιά, υποχρεώνουν τώρα τις
διαδικτυακές  πλατφόρμες  να  αναλάβουν  δράση  κατά  περιεχομένου  που  έχει
επισημανθεί ότι υποκινεί τη βία, το μίσος και την τρομοκρατία και είναι αυστηρότεροι
όσον αφορά τη διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων σε παιδικά προγράμματα.
 
Νέοι κανόνες για τη διαφήμιση
 
Καθορίζονται επίσης νέοι γενικοί κανόνες για τη διαφήμιση. Η διαφήμιση μπορεί να
αντιστοιχεί μόνο στο 20% επί του συνόλου της ημερήσιας περιόδου εκπομπής, δηλαδή
μεταξύ 6πμ και 6μμ, αφήνοντας χώρο για τις ώρες υψηλής τηλεθέασης, δηλαδή από τις
6μμ μέχρι τα μεσάνυχτα.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 2 Οκτωβρίου
 
Συνέντευξη Τύπου με τους εισηγητές: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις 10:00 πμ (τοπική ώρα)
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο της συμφωνίας με το Συμβούλιο (στα αγγλικά, Ιούνιος 2018)
Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο (στα αγγλικά 11.07.2018)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Sabine Verheyen (ΕΛΚ, Γερμανία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Petra Kammerevert (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/cult/lcag/2018/06-13/CULT_LA(2018)005158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180709IPR07552/cult-committee-confirms-the-agreement-on-new-audiovisual-media-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96756/SABINE_VERHEYEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96837/PETRA_KAMMEREVERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/audiovisual-media-services-in-eu_8902_pk


Συζήτηση για τις προτεραιότητες του επόμενου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 
Το ΕΚ θα συζητήσει την Τρίτη το πρωί τις προτεραιότητες
του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 18 Οκτωβρίου.
 
Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στα θέματα του Brexit, της μετανάστευσης και
της εσωτερικής ασφάλειας.
 
Με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ να έχει προγραμματισθεί επισήμως σε
περίπου 6 μήνες, στις 30 Μαρτίου 2019, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ
θα συζητήσουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων για τους όρους της συμφωνίας
εξόδου από την ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ημερήσιας διάταξης για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
Ψηφίσματα του ΕΚ για το Brexit
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-18-and-19-october-2018_8903_pk
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/documents.html#


Κράτος δικαίου στη Ρουμανία: Συζήτηση στο ΕΚ
για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
 
Τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και τις
επιπτώσεις τους στον διαχωρισμό των εξουσιών στη
Ρουμανία συζητά το ΕΚ την Τετάρτη, παρουσία της
Πρωθυπουργού της χώρας, Viorica Dăncilă.
 
Θα ακολουθήσει πρόταση ψηφίσματος στην πρώτη ολομέλεια του Νοεμβρίου (12-15
Νοεμβρίου).
 
Το  ΕΚ  είχε  ήδη  συζητήσει  για  το  κράτος  δικαίου  στη  Ρουμανία  τον  περασμένο
Φεβρουάριο, ύστερα από μαζικές διαδηλώσεις που έγιναν στη χώρα μετά την έγκριση
από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο για γενική αναθεώρηση της οργάνωσης του δικαστικού
τομέα και μετά από αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο
ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία έχουν επίσης αναθεωρηθεί, αλλά οι εν λόγω
αναθεωρήσεις εξετάζονται ακόμα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.
 
Διαδηλωτές ξαναβγήκαν στους δρόμους τον προηγούμενο μήνα για να διαδηλώσουν
κατά της διαφθοράς και κατά των αλλαγών στην οργάνωση των δικαστηρίων. Αρκετοί
άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τον περασμένο Ιανουάριο για τις επιπτώσεις που
ενδέχεται να επιφέρουν οι αλλαγές αυτές στο δικαστικό σύστημα της χώρας και στο
κατά  πόσον  μπορεί  το  δικαστικό  σύστημα  να  καταπολεμήσει  αποτελεσματικά  την
διαφθορά. Πριν από τη συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ, ο πρώτος Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, θα συζητήσει τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου με τα
μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για
την κατάσταση στη χώρα.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 
 
Ψηφοφορία: 1η ολομέλεια του Νοεμβρίου (12-15), προς επιβεβαίωση
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με πρόταση ψηφίσματος
 
Σύνδεσμοι
Έκθεση προόδου (στα αγγλικά) για τη Ρουμανία (2017), στο πλαίσιο του Μηχανισμού
Συνεργασίας και Ελέγχου (15.11.2017)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/threats-to-rule-of-law-by-romanian-justice-debate_I150531-V_v
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk


Ο Γιούρι Ράτας στο ΕΚ για να συζητήσει το μέλλον
της Ευρώπης
 
Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Γιούρι Ράτας, συζητά για
το μέλλον της Ευρώπης με τους ευρωβουλευτές και τον
Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την Τετάρτη
στις 10πμ (τοπική ώρα).
 
Ο Γιούρι Ράτας είναι Πρωθυπουργός της Εσθονίας από τον Νοέμβριο του 2016. Είναι
επίσης πρόεδρος του Εσθονικού Κόμματος Κέντρου.
 
Ο Γιούρι Ράτας θα είναι ο δέκατος Ευρωπαίος ηγέτης 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 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 και  ένατος ο
Πρωθυπουργός της  Ελλάδας,  Αλέξης Τσίπρας,  στις  11  Σεπτεμβρίου 2018.
 
Η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη
σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο με τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό,
Κλάους Βέρνερ Γιοχάνι.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ, Αντόνιο Ταγιάνι, και ο κ. Ράτας θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο
μετά το πέρας της συζήτησης στις 12:30μμ (τοπική ώρα).
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις 10πμ (τοπική ώρα)
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 
Σύνδεσμοι
Βιογραφικού του Εσθονού πρωθυπουργού
Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο 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/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
https://www.valitsus.ee/en/prime-minister-juri-ratas
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Καμία πρόοδος στον σεβασμό των θεμελιωδών
αξιών της ΕΕ: το ΕΚ διακόπτει οικονομική
ενίσχυση 70 εκατ. ευρώ προς την Τουρκία
 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη για την ακύρωση
προενταξιακών κονδυλίων 70εκατ.ευρώ που προορίζονταν
για την Τουρκία, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
βελτίωσης του κράτους δικαίου στη χώρα.
 
Τον περασμένο Νοέμβριο,  το ΕΚ και  το Συμβούλιο αποφάσισαν να εγγράψουν στο
αποθεματικό 70 εκατ. ευρώ από τα προ-ενταξιακά κονδύλια για την Τουρκία (70 εκατ.
ευρώ σε κονδύλια αναλήψεων υποχρεώσεων και 35 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών),
υπό τον όρο ότι «Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει μετρήσιμες και επαρκείς βελτιώσεις
στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της η οποία δημοσιεύθηκε στις 17
Απριλίου 2018,  δεν διαπίστωσε ενδείξεις για την επίτευξη προόδου στους εν λόγω
τομείς.  Κατά συνέπεια,  εφόσον δεν πληρούνται  οι  προϋποθέσεις βελτίωσης για το
κράτος  δικαίου,  οι  ευρωβουλευτές  έχουν  αποφασίσει  να  στηρίξουν  το  σχέδιο
διορθωτικού  προϋπολογισμού  5/2018  βάση  του  οποίου  η  Επιτροπή  προτείνει  τη
μεταφορά των κονδυλίων που προορίζονταν για  την Τουρκία σε προγράμματα που
αφορούν τη μετανάστευση.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Διαδικασία του προϋπολογισμού
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο τύπου από την ψηφοφορία της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 25.09.2018 (στα
αγγλικά)
Εισηγητής Siegfried Muresan (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Φάκελος διαδικασίας
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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Ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Μίλο
Τζουγκάνοβιτς στην ολομέλεια του ΕΚ
 
Ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Μίλο Τζουγκάνοβιτς, θα
μιλήσει στην ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο, την
Τρίτη στις 11:30 πμ (τοπική ώρα) στα πλαίσια πανηγυρικής
συνεδρίασης.
 
Η  ομιλία  του  Μίλο  Τζουγκάνοβιτς,  κατά  την  πρώτη  επίσημη  επίσκεψή  τουστο  ΕΚ,
αναμένεται να επικεντρωθεί στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, στη συνεργασία σε θέματα
ασφάλειας και σε ανάμιξη και παρεμβάσεις σε εκλογές από ξένες δυνάμεις.
 
Οι αρχές του Μαυροβουνίου κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι  με τη βοήθεια φιλορώσων
προσπάθησε  να  σχεδιάσει  πραξικόπημα  στις  16  Οκτωβρίου  2016  (την  ημέρα  των
βουλευτικών εκλογών), όταν ο κ. Τζουγκάνοβιτς ήταν ακόμα Πρωθυπουργός της χώρας.
Αυτό φέρεται να έγινε προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.
 
Παρόλ’ αυτά, το Μαυροβούνιο έγινε το 29ο μέλος της βορειοατλαντικής συμμαχίας στις
5 Ιουνίου 2017. Οι διαπραγματεύσεις της χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ ξεκίνησαν
τον Ιούνιο του 2012.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Πανηγυρική συνεδρίαση
 
Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του ΕΚ της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016
για το Μαυροβούνιο
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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Το δικαίωμα των Ευρωπαίων να ψηφίζουν
συζητά το ΕΚ με την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
 
Ενόψει των ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, το ΕΚ
συζητά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο την Τρίτη για
την προστασία του δικαιώματος ψήφου των πολιτών της
ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος.
 
Ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου του 2019, οι ευρωβουλευτές έχουν καταθέσει
ερώτηση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για το εάν σκοπεύουν να προτείνουν μέτρα
για να διαφυλάξουν το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να επιλέξουν εάν θα ψηφίσουν
στο κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται ή σε αυτό που διαμένουν.
 
Το  ΕΚ  θα  ρωτήσει  την  Επιτροπή  εάν  θεωρεί  ότι  ο  περιορισμός  ή  η  απώλεια  του
δικαιώματος ψήφου των πολιτών είναι παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα
με το δίκαιο της ΕΕ.
 
Σήμερα  έξι  κράτη  μέλη  (Κύπρος,  Δανία,  Γερμανία,  Ιρλανδία,  Μάλτα  και  Βρετανία)
στερούν από πολίτες τους που μένουν σε άλλα κράτη μέλη το δικαίωμα ψήφου στις
εθνικές εκλογές, με το επιχείρημα ότι οι κάτοικοι εξωτερικού δεν επηρεάζονται από τις
πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τη χώρα καταγωγής τους. ‘Μάλιστα όσοι
μένουν μόνιμα σε χώρες εκτός ΕΕ δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε στις ευρωεκλογές. Οι
Ιρλανδοί και οι Βρετανοί πολίτες δεν μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, ακόμα
και  αν  διαμένουν  στην  ΕΕ.  Σε  κάποιες  χώρες  της  ΕΕ  (πχ.  στην  Ισπανία  και  την
Πορτογαλία),  είτε  δεν  υπάρχουν  οι  διευκολύνσεις  για  να  ψηφίζει  κανείς  από  το
εξωτερικό είτε είναι ανεπαρκείς, γεγονός το οποίο εμποδίζει την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος.
 
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Προφορική ερώτηση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο 
 
Σύνδεσμοι
Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή της Cecilia Wikström εκ μέρους της Επιτροπής
αναφορών του ΕΚ
Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο της Cecilia Wikström εκ μέρους της Επιτροπής
αναφορών 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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Περισσότερα κονδύλια ζητά το ΕΚ για πόλεις και
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν
μεταναστευτικές ροές
 
Οι δήμοι και περιφέρειες που διαχειρίζονται την υποδοχή
και ένταξη μεταναστών και προσφύγων συχνά δεν έχουν
την απαραίτητη υποστήριξη και χρηματοδότηση.
 
Αναφερόμενοι  στην  ανθρωπιστική  κρίση  που  συμβαίνει  στη  Μεσόγειο,  οι
ευρωβουλευτές αναμένεται να καλέσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την
άμεση χρηματοδότηση για τις εν λόγω πόλεις και περιφέρειες, παρέχοντάς τους άμεση
πρόσβαση σε κονδύλια από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς πρόταση ψηφίσματος
 
Σύνδεσμοι
Προφορική ερώτηση στην Επιτροπή
Προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο
Προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο
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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•

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.
 
Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου
 
Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου
 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από
αίτηση των Κάτω Χωρών — EGF/2018/001 NL/Financial service activities
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 2 Οκτωβρίου
 
Στήριξη της ΕΕ προς την UNRWA μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν την
παροχή  οικονομικής  στήριξης  στην  UNRWA  -  Δήλωση  της  Αντιπροέδρου  της
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας
 
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου
 
Κατάσταση  στην  Υεμένη  -  Δήλωση  της  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής/Ύπατης
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
 
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου
 
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
 
Συζήτηση: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
 
Κίνδυνοι από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό
τομέα της ΕΕ
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
 
Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ
 

Εναρμόνιση  και  απλούστευση  ορισμένων  κανόνων  στο  σύστημα  φόρου
προστιθέμενης  αξίας 

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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•

•

•

Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας
 

Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
 
Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
 
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως
στην περίπτωση του Χάρτη 97 
Τα  Ηνωμένα  Αραβικά  Εμιράτα,  ιδίως  η  κατάσταση  του  υπερασπιστή  των
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  Ahmed  Mansoor 
Μαζική  αυθαίρετη  κράτηση  Ουιγούρων  και  Καζαχσών  στην  Αυτόνομη
Περιφέρεια  Ουιγούρ  Xinjiang
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 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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