
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 21-24 Οκτωβρίου 2019
 
Ανασκόπηση του έργου της Επιτροπής Juncker  
Με τη θητεία της Επιτροπής Juncker να πλησιάζει στο τέλος της, το ΕΚ θα
αξιολογήσει τα αποτελέσματά της την Τρίτη το πρωί.
 
 
Το ΕΚ συζητά τα αποτελέσματα της συνόδου της ΕΕ του Οκτωβρίου 
Την Τρίτη το πρωί, τα μέλη του ΕΚ θα πραγματοποιήσουν απολογισμό της
έκβασης της συνάντησης των επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της 17ης και
18ης Οκτωβρίου.
 
 
Προϋπολογισμός επενδύσεων της ΕΕ για το 2020: γέφυρα με την
Ευρώπη του μέλλοντος 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει την Τετάρτη τη θέση του για τον επόμενο προϋπολογισμό
της ΕΕ, για την κλιματική αλλαγή, την ανεργία των νέων, το Erasmus, τη
μετανάστευση και τις εξωτερικές πολιτικές.
 
 
Συζήτηση και ψηφοφορία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της
Τουρκίας στη ΒΑ Συρία  
Οι βουλευτές θα συζητήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη
βορειοανατολική Συρία και τις συνέπειές τους την Τετάρτη το πρωί, ενώ την
Πέμπτη θα υποβληθεί σχετικό ψήφισμα.
 
 
Το ΕΚ θα συζητήσει τις προοπτικές ένταξης της Αλβανίας και της
Βόρειας Μακεδονίας  
Την Τετάρτη το απόγευμα τα μέλη του ΕΚ ετοιμάζονται να επαναλάβουν τη
στήριξή τους για την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με τις δύο χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων. 
 
 
Επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης αιτούντων άσυλο: το ΕΚ ζητά
μηχανισμό αλληλεγγύης 
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης στη Μεσόγειο θα πραγματοποιούνται έγκαιρα, ετοιμάζονται να
δηλώσουν οι βουλευτές την Πέμπτη. 
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Brexit: χρηματοδότηση δικαιούχων στο ΗΒ ως το 2020 αν δεν
επιτευχθεί συμφωνία 
Ερευνητές, σπουδαστές και αγρότες θα συνεχίσουν να στηρίζονται οικονομικά
από την ΕΕ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με προτάσεις που θα
τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη.
 
 
Στήριξη στους απολυμένους σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να εγκρίνει την Τρίτη αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη στήριξη των εργαζομένων που θα
πληγούν σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.
 
 
Thomas Cook: βοήθεια για τους τουρίστες και τις επιχειρήσεις που
έπληξε η χρεωκοπία 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να πιέσει για την κατάρτιση σχεδίου και την παροχή πόρων
της ΕΕ για να μετριάσει τη ζημιά στον τουρισμό και τις μεταφορές που
προκάλεσε η χρεωκοπία της Thomas Cook. 
 
 
Συζήτηση στο ΕΚ για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς βίας 
Μετά και την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση έξω από συναγωγή στην
ανατολική Γερμανία, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τη βία από δεξιούς
εξτρεμιστές τη Δευτέρα.
 
 
Υποχρεώστε τις πολυεθνικές να ανακοινώσουν πού πληρώνουν
φόρους 
Τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν την Τρίτη τις «παγωμένες» προτάσεις για τη
φορολογική διαφάνεια των πολυεθνικών, με το σχετικό ψήφισμα να κατατίθεται
την Πέμπτη. 
 
 
Το ΕΚ θα καταδικάσει την αποδυνάμωση των κανόνων προστασίας
των μελισσών 
Οι βουλευτές θα ψηφίσουν την Πέμπτη αν θα ζητήσουν από την Επιτροπή να
ξεκινήσει από την αρχή, μετά την αποδυνάμωση των προτάσεων για τη χρήση
φυτοφαρμάκων από τα κράτη μέλη.
 
 
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/2019-10-21
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2019-10-21


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EPLive
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ
EP Newshub

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@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.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Ανασκόπηση του έργου της Επιτροπής Juncker 
 
Με τη θητεία της Επιτροπής Juncker να πλησιάζει στο
τέλος της, το ΕΚ θα αξιολογήσει τα αποτελέσματά της την
Τρίτη το πρωί.
 
Αρχής γενομένης από τη ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Νοεμβρίου 2014,  η
Ε π ι τ ρ ο π ή  J u n c k e r  έ χ ε ι  α σ χ ο λ η θ ε ί  μ ε  σ ε ι ρ ά  σ η μ α ν τ ι κ ώ ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν ,
συμπεριλαμβανομένης  της  αντιμετώπισης  της  κλιματικής  αλλαγής,  των
διαπραγματεύσεων  για  το  Brexit,  της  επίλυσης  της  κρίσης  της  Ευρωζώνης,  της
καταπολέμησης  της  ανεργίας  των  νέων,  της  διαχείρισης  της  μετανάστευσης,  της
αντίδρασης εναντίον της εμπλοκής τρίτων χωρών στις δημοκρατικές διαδικασίες και
της παραπληροφόρησης, της αντιμετώπισης των επιθέσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα
και  στο  κράτος  δικαίου,  της  διαχείρισης  των  προκλήσεων  και  των  ευκαιριών  που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και της συνέχισης του έργου της εν μέσω αύξησης
της έντασης διεθνώς και μεγάλου αριθμού ενόπλων συγκρούσεων κοντά στα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ.
 
 
Οι βουλευτές θα εξετάσουν τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες της Επιτροπής Juncker
όσον αφορά τα θέματα αυτά σε συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, με συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude-Juncker
Έρευνα από το ΕΚ για τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker (EN, FR, DE)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ για την εκλογή του Προέδρου Juncker (15.07.2014)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637943
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20140714IPR52341/to-europaiko-koinoboulio-eklegei-ton-jean-claude-juncker-proedro-tes-epitropes
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/appointment-of-juncker-commission_12903_pk


Το ΕΚ συζητά τα αποτελέσματα της συνόδου της
ΕΕ του Οκτωβρίου
 
Την Τρίτη το πρωί, τα μέλη του ΕΚ θα πραγματοποιήσουν
απολογισμό της έκβασης της συνάντησης των επικεφαλής
κρατών ή κυβερνήσεων της 17ης και 18ης Οκτωβρίου.
 
Τα κύρια θέματα στην ατζέντα της συνόδου αφορούν τις διαπραγματεύσεις για το
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τις στρατηγικές προτεραιότητες των επόμενων
πέντε ετών (συμπεριλαμβανομένης και παρουσίασης από την εκλεγείσα Πρόεδρο von der
Leyen) και την κλιματική αλλαγή στον απόηχο της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το
κλίμα  και  εν  αναμονή  της  διάσκεψης  για  το  κλίμα  στο  Σαντιάγκο  της  Χιλής  το
Δεκέμβριο.
 
Σε ξεχωριστή συνάντηση στις 17 Οκτωβρίου, σε μορφή ΕΕ27, θα συζητηθεί το Brexit,
Μετά και την απόφαση της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10
Απριλίου 2019 να εγκρίνει το αίτημα του ΗΒ για παράταση της προθεσμίας αποχώρησης
σύμφωνα με το Άρθρο 50 της Συνθήκης για την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να
αποχωρήσει από την ΕΕ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
 
Θα  συμμετάσχουν  στη  συζήτηση  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Donald  Tusk  και  ο
Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Jean-Claude  Juncker.
 
Συζήτηση:Τρίτη 22 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Ψήφισμα μετά από δήλωση 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17-18 Οκτωβρίου 2019)
Σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνάντησης των ΕΕ27 για το Brexit (17 Οκτωβρίου 2019)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2019/10/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2019/10/17/art50/
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Προϋπολογισμός επενδύσεων της ΕΕ για το 2020:
γέφυρα με την Ευρώπη του μέλλοντος
 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει την Τετάρτη τη θέση του για τον
επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, για την κλιματική αλλαγή,
την ανεργία των νέων, το Erasmus, τη μετανάστευση και
τις εξωτερικές πολιτικές.
 
Οι βουλευτές τονίζουν, στο σχετικό σχέδιο ψηφίσματος, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ
για το 2020 θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2021-
2027 και να αποτελέσει στέρεη βάση για μια νέα «γενιά» προγραμμάτων και πολιτικών
της ΕΕ.
 
Τα μέλη του ΕΚ ετοιμάζονται να ενισχύσουν το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής
προσθέτοντας συνολικά περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για την κλιματική αλλαγή, την
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative, YEI) και τα
προγράμματα  Erasmus+.  Θα  εγκρίνουν  επίσης  πρόσθετη  στήριξη  σύμφωνα  με  τις
προτεραιότητες του Κοινοβουλίου σε τομείς όπως οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  η
ψηφιοποίηση, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας.
 
Μπορείτε  να  «κατεβάσετε»  τη  συνέντευξη  με  τη  γενική  εισηγήτρια  για  τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020 (τμήμα Επιτροπής), Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία).
 
Επόμενα βήματα
 
Η ψηφοφορία στη σύνοδο της ολομέλειας θα ξεκινήσει μία περίοδο «συνδιαλλαγής» με
το Συμβούλιο διάρκειας τριών εβδομάδων, με στόχο την εξεύρεση έγκαιρης συμφωνίας
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί από το
Κοινοβούλιο και  θα υπογραφεί  από τον Πρόεδρό του κατά τη δεύτερη σύνοδο της
ολομέλειας του Νοεμβρίου (25-28 Νοεμβρίου).
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Περίπου 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί πραγματικές δραστηριότητες
στο έδαφος των χωρών μελών της ΕΕ αλλά και έξω από αυτή. Οι πόροι κατευθύνονται
σε πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, ερευνητές, μαθητές και σπουδαστές, ΜΚΟ και
επιχειρήσεις.
 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μοναδικός στο είδος του. Σε αντίθεση με τους εθνικούς
προϋπολογισμούς,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  σε  μεγάλο  βαθμό  για  την  παροχή
δημόσιων υπηρεσιών και  τη χρηματοδότηση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης,  ο
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_el.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20191010STO64045
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home


προϋπολογισμός  της  ΕΕ  έχει  πρωτίστως  επενδυτικό  χαρακτήρα  και  δε  μπορεί  να
παρουσιάσει  έλλειμμα.
 
Συζήτηση:Τρίτη 22 Οκτωβρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Διαδικασία προϋπολογισμού
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (14.10.2019, ψήφισμα)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (14.10.2019, αριθμοί)
Ιστοσελίδα της γενικής εισηγήτριας για το 3ο τμήμα του προϋπολογισμού Monika
Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας για τα άλλα τμήματα Eider Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές
και Δημοκράτες, Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας
Γράφημα για τη διαδικασία του προϋπολογισμού
Θεματολογικό δελτίο για τη διαδικασία του προϋπολογισμού
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64202/eu-investment-budget-for-2020-a-bridge-to-the-future-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191001IPR63143/eu-investment-budget-for-2020-must-focus-on-the-europe-of-tomorrow
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Συζήτηση και ψηφοφορία για τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις της Τουρκίας στη ΒΑ Συρία 
 
Οι βουλευτές θα συζητήσουν τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία και τις συνέπειές
τους την Τετάρτη το πρωί, ενώ την Πέμπτη θα υποβληθεί
σχετικό ψήφισμα.
 
Οι  στρατιωτικές  επιχειρήσεις  της  Τουρκίας  εναντίον  των δυνάμεων των Κούρδων
βρίσκονται σε εξέλιξη για περισσότερο από μία εβδομάδα, μετά την αποχώρηση των
στρατιωτών  των  ΗΠΑ  από  την  περιοχή.  Οι  Κούρδοι  μαχητές  έχουν  διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο, συνδράμοντας τις ΗΠΑ στην νίκη τους εναντίον του τρομοκρατικού
Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
 
Στο ενδιάμεσο, η συμμαχία της οποίας ηγούνται οι Κούρδοι έχει ζητήσει βοήθεια από
την κυβέρνηση της Συρίας, η οποία υποστηρίζεται από τη Ρωσία, ενώ η κυβέρνηση των
ΗΠΑ ετοιμάζει κυρώσεις κατά της Τουρκίας ως απάντηση στις επιχειρήσεις της στη
βορειοανατολική Συρία.
 
Την συζήτηση την Τετάρτη το πρωί θα ακολουθήσει ψήφισμα, το οποίο θα υποβληθεί
στη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη.
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά στο EP Live και στο EbS+.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Η κατάσταση στη Βόρεια Συρία (συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ στις 9 Οκτωβρίου
2019)
Ψήφισμα του ΕΚ για την κατάσταση στη Συρία (15 Μαρτίου 2018)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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

8 I 18

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el#/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1570645907699
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1570645907699
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0090_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Το ΕΚ θα συζητήσει τις προοπτικές ένταξης της
Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας 
 
Την Τετάρτη το απόγευμα τα μέλη του ΕΚ ετοιμάζονται να
επαναλάβουν τη στήριξή τους για την έναρξη ενταξιακών
συνομιλιών με τις δύο χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 
 
Την  Τρίτη  15  Οκτωβρίου,  οι  υπουργοί  των  χωρών  της  ΕΕ  που  συναντήθηκαν  στο
Λουξεμβούργο δεν κατάφεραν να φτάσουν σε ομόφωνη συμφωνία για την έναρξη των
ταυτόχρονων ενταξιακών συνομιλιών με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, παρά τις
ισχυρές πιέσεις από ευρεία πλειοψηφία των κρατών μελών που στηρίζουν αυτό το βήμα.
 
Το  θέμα  θα  καταλήξει  τώρα  στην  ατζέντα  της  συνόδου  των  ηγετών  κρατών  ή
κυβερνήσεων  της  ΕΕ  στις  17-18  Οκτωβρίου.  Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  σε
προηγούμενα ψηφίσματα, έχει εκφράσει τη στήριξή του για την έναρξη συνομιλιών και
με τις δύο χώρες.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του ΕΚ για την έκθεση της Επιτροπής για την Αλβανία (29 Νοεμβρίου 2018)
Ψήφισμα του ΕΚ για την έκθεση της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το 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/doceo/document/TA-8-2018-0481_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0480_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0480_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης αιτούντων
άσυλο: το ΕΚ ζητά μηχανισμό αλληλεγγύης
 
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο θα
πραγματοποιούνται έγκαιρα, ετοιμάζονται να δηλώσουν οι
βουλευτές την Πέμπτη. 
 
Σε  συνέχεια  της  συζήτησης  με  το  Συμβούλιο  και  την  Επιτροπή  στη  σύνοδο  της
ολομέλειας  την  Τετάρτη  το  απόγευμα,  θα  υποβληθεί  ψήφισμα  που  καλεί  για  την
εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και απαιτεί τη δίκαιη
κατανομή όσων διασώζονται στη θάλασσα κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν σε
ευρωπαϊκό έδαφος.
 
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση (IOM), από την 1η Ιανουαρίου
περισσότεροι  από 1.000  άνθρωποι  έχουν πεθάνει  προσπαθώντας να  διασχίσουν τη
Μεσόγειο. Το Μάρτιο, τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέστειλαν τις δραστηριότητες της κοινής
ναυτικής επιχείρησης «Σοφία», η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο
Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή
Δελτίο Τύπου (02.10.2019)
Δελτίο Τύπου από το Συμβούλιο στα αγγλικά - EUNAVFOR MED Operation Sophia:
mandate extended until 31 March 2020
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.operationsophia.eu/
https://www.operationsophia.eu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000024_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000025_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190930IPR62894/search-and-rescue-in-the-mediterranean-meps-to-assess-the-situation
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/26/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-31-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/26/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-31-march-2020/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Brexit: χρηματοδότηση δικαιούχων στο ΗΒ ως το
2020 αν δεν επιτευχθεί συμφωνία
 
Ερευνητές, σπουδαστές και αγρότες θα συνεχίσουν να
στηρίζονται οικονομικά από την ΕΕ σε περίπτωση Brexit
χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με προτάσεις που θα τεθούν σε
ψηφοφορία την Τρίτη.
 
Το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι πόροι της ΕΕ για
το 2019 και το 2020 θα παραμείνουν διαθέσιμοι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει
από την ΕΕ, για να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit στους δικαιούχους και για
τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
 
Το  σχέδιο  κανονισμού  επεκτείνει  μέχρι  το  2020  το  σχέδιο  έκτακτης  ανάγκης  που
ενέκρινε το ΕΚ στις 17 Απριλίου 2019,  το οποίο έληγε το 2019.  Τα μέτρα αφορούν
προγράμματα όπως το Horizon 2020,  το Erasmus+ και  αγροτικές και  περιφερειακές
πολιτικές.
 
Η πρόταση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη συνέχιση των πληρωμών προς δικαιούχους
στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλο το 2020, αν αυτό συνεχίσει να καταβάλει τις εισφορές
του και αποδεχθεί τους απαραίτητους ελέγχους.
 
Άλλα θέματα σχετικά με το Brexit
 
Οι βουλευτές του ΕΚ θα ψηφίσουν επίσης για την περίοδο κατά την οποία θα ισχύουν
απλοποιημένες άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου
Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου
Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα, η οποία πλέον επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Αναμένεται επίσης να τεθούν σε ψηφοφορία πρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα
οποία θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη τα οποία επηρεάζονται άμεσα από το Brexit να
αντλήσουν πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι οποίοι μέχρι
τώρα ήταν διαθέσιμοι  μόνο σε περιπτώσεις  φυσικών καταστροφών),  σε  περίπτωση
συμφωνίας στην επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 22 και Πέμπτη 24 Οκτωβρίου (αναμένεται επιβεβαίωση)
 

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://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190411IPR38568/contingency-plan-for-no-deal-brexit-to-keep-eu-budget-funding-in-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/0183(COD)


Σύνδεσμοι
Σχέδιο σύστασης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2020 σχετικά με το
Brexit
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (14.10.2019) - Plans to keep EU
budget funding in 2020 in the event of a no-deal Brexit
Ιστοσελίδα του εισηγητή Johan Van Overtveldt (ΕΣΜ, Βέλγιο)
Φάκελος διαδικασίας (εκτέλεση του προϋπολογισμού)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Chris Davies (Renew Europe, ΗΒ)
Φάκελος διαδικασίας (άδειες αλιείας)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Younous Omarjee (Ευρ. Ενωτ. Αρ., Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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/BUDG-PR-641240_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-641240_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64201/plans-to-keep-eu-budget-funding-in-2020-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64201/plans-to-keep-eu-budget-funding-in-2020-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0186(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4554/CHRIS_DAVIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/30482/YOUNOUS_OMARJEE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0183(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Στήριξη στους απολυμένους σε περίπτωση Brexit
χωρίς συμφωνία
 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να εγκρίνει την Τρίτη αλλαγές στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
για τη στήριξη των εργαζομένων που θα πληγούν σε
περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.
 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση χρηματοδοτεί πολιτικές για
τους  εργαζόμενους  όπως  o  επαγγελματικός  επαναπροσανατολισμός,  η  παροχή
συμβουλών σταδιοδρομίας, η κατάρτιση, τα επιδόματα μετεγκατάστασης και η στήριξη
των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι προτεινόμενες αλλαγές ορίζουν ότι απολύσεις οι οποίες
μπορεί να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
χωρίς συμφωνία θα εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα του Ταμείου.
 
Μέχρι τώρα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική στήριξη από το
Ταμείο για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους που έχαναν τη δουλειά τους λόγω
της παγκοσμιοποίησης ή κάποιας οικονομικής κρίσης. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος
των μέτρων έκτακτης ανάγκης που υιοθετεί η ΕΕ για την άμβλυνση των επιπτώσεων που
θα έχει το Brexit χωρίς την επίτευξη συμφωνίας σε πολίτες, επιχειρήσεις και το δημόσιο
τομέα.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν όλες τις αιτήσεις που
υποβάλλονται στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μετά την έγκρισή τους,
η ΕΕ καταβάλλει 60% των απαραίτητων πόρων και τα κράτη μέλη 40%. Μέχρι το 2007,
70.000 εργαζόμενοι έχουν επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου, το οποίο
έχει στη διάθεσή του 170 εκ. ευρώ κάθε χρόνο μέχρι το 2020.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 22 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Vilija Blinckeviciute (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Λιθουανία)
Φάκελος διαδικασίας
Άρθρο του ΕΚ - Το ΕΚ διευρύνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
Έκθεση της Επιτροπής για το Ταμείο για το 2017 και 2018
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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-9-2019-0015_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0015_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96681/VILIJA_BLINKEVICIUTE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0180(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181211STO21522/to-ek-dieurunei-tis-armodiotites-tou-europaikou-tameiou-metavasis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181211STO21522/to-ek-dieurunei-tis-armodiotites-tou-europaikou-tameiou-metavasis
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&furtherNews=yes&newsId=9462
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Thomas Cook: βοήθεια για τους τουρίστες και τις
επιχειρήσεις που έπληξε η χρεωκοπία
 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να πιέσει για την κατάρτιση σχεδίου και
την παροχή πόρων της ΕΕ για να μετριάσει τη ζημιά στον
τουρισμό και τις μεταφορές που προκάλεσε η χρεωκοπία
της Thomas Cook. 
 
Σε συζήτηση τη Δευτέρα, οι βουλευτές θα ρωτήσουν την Επιτροπή πώς σκοπεύει να
αποτρέψει τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει στις ευρωπαϊκές οικονομίες που
στηρίζονται στον τουρισμό η χρεωκοπία της Thomas Cook. Θα ζητήσουν επίσης μέτρα
βοήθειας  για  την  ελάφρυνση  των  επιπτώσεων  και  τη  μείωση  του  αριθμού  των
απολύσεων για τους τομείς και τις εταιρείες που πλήττονται, ειδικά τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
 
Οι  βουλευτές  ίσως  καλέσουν  επίσης  για  την  εναρμόνιση  των  καταναλωτικών
δικαιωμάτων των ταξιδιωτών σε επίπεδο ΕΕ, ενώ αναμένεται να επαναλάβουν το αίτημά
τους για την καλύτερη προστασία όσων ταξιδεύουν με αεροπορικές εταιρείες από
περιπτώσεις χρεωκοπίας, στο ψήφισμα που θα υποβληθεί στην ολομέλεια την Πέμπτη.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 21 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Προφορική ερώτηση στην Επιτροπή
Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ για τα δικαιώματα των επιβατών 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
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000033_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556983/EPRS_BRI%282015%29556983_EN.pdf


Συζήτηση στο ΕΚ για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς
βίας
 
Μετά και την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση έξω από
συναγωγή στην  ανατολική Γερμανία, το Κοινοβούλιο θα
συζητήσει τη βία από δεξιούς εξτρεμιστές τη Δευτέρα.
 
Οι βουλευτές θα ασχοληθούν με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Halle της
Γερμανίας και τον κίνδυνο της ακροδεξιάς βίας στην Ευρώπη. κατά την αντισημιτική,
ακροδεξιά επίθεση αυτή σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 21 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - Το ΕΚ ζητά την απαγόρευση των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών
ομάδων στην ΕΕ
EU Terrorism Situation & Trend Report 2018 (Te-Sat)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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/20181018IPR16527/to-ek-zita-tin-apagoreusi-ton-neofasistikon-kai-neonazistikon-omadon-stin-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181018IPR16527/to-ek-zita-tin-apagoreusi-ton-neofasistikon-kai-neonazistikon-omadon-stin-ee
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Υποχρεώστε τις πολυεθνικές να ανακοινώσουν
πού πληρώνουν φόρους
 
Τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν την Τρίτη τις «παγωμένες»
προτάσεις για τη φορολογική διαφάνεια των πολυεθνικών,
με το σχετικό ψήφισμα να κατατίθεται την Πέμπτη. 
 
Το Κοινοβούλιο θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη θέσπιση κανόνων
που θα υποχρεώνουν τις πολυεθνικές να δημοσιοποιούν ποιους φόρους πληρώνουν και
σε  ποιες  χώρες.  Το  ΕΚ  στήριξε  αυτές  τις  νομοθετικές  προτάσεις,  οι  οποίες  θα
ενισχύσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις φορολογικές πρακτικές των πολυεθνικών, ήδη
από  το  2017.  Οι  υπουργοί  της  ΕΕ  ωστόσο  έχουν  αποτύχει  να  υιοθετήσουν  τη
διαπραγματευτική τους θέση, συνεπώς δεν έχει προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία.
 
Μετά από δύο χρόνια και σειρά φορολογικών σκανδάλων, τα μέλη του ΕΚ ετοιμάζονται
να καταδικάσουν την αποτυχία των υπουργών οικονομικών να δώσουν την αρμόζουσα
προσοχή σε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις και  αναμένεται να τους ζητήσουν να
υιοθετήσουν τη θέση τους σύντομα.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου για τη θέση που υιοθέτησε το ΕΚ (04.07.2017) - Πολυεθνικές:
δημοσιοποίηση των φόρων που καταβάλλουν σε κάθε χώρα
Έκθεση για τη θέση που υιοθέτησε το ΕΚ (σχέδιο οδηγίας)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ στα αγγλικά
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170629IPR78639/multinationals-should-disclose-tax-information-in-each-country-they-operate
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170629IPR78639/poluethnikes-demosiopoiese-ton-phoron-pou-kataballoun-se-kathe-khora
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170629IPR78639/poluethnikes-demosiopoiese-ton-phoron-pou-kataballoun-se-kathe-khora
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0227_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595867/EPRS_BRI(2017)595867_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Το ΕΚ θα καταδικάσει την αποδυνάμωση των
κανόνων προστασίας των μελισσών
 
Οι βουλευτές θα ψηφίσουν την Πέμπτη αν θα ζητήσουν
από την Επιτροπή να ξεκινήσει από την αρχή, μετά την
αποδυνάμωση των προτάσεων για τη χρήση
φυτοφαρμάκων από τα κράτη μέλη.
 
Το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση στο
δίκαιο της ΕΕ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(EFSA)  του 2013 για  τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις
μέλισσες. Η EFSA πρότεινε να δοκιμάζονται τα φυτοφάρμακα για την προστασία των
μελισσών σε περιστατικά οξείας αλλά και  μακροχρόνιας έκθεσής τους σε αυτά.  Τα
φυτοφάρμακα που δεν θα πετυχαίνουν στις σχετικές δοκιμές θα αποσύρονται από την
αγορά.
 
Ωστόσο,  τα  περισσότερα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ  εναντιώθηκαν  στις  προτάσεις,
υποχρεώνοντας την Επιτροπή σε συμβιβασμό, μετά τον οποίο τα μέτρα αφορούν μόνο
περιστατικά οξείας έκθεσης των μελισσών σε φυτοφάρμακα.
 
Οι πολιτικές ομάδες υπέβαλαν ένσταση επί  του σχεδίου,  η οποία αν υιοθετηθεί  θα
υποχρεώσει  την Επιτροπή να συγγράψει  νέα πρόταση.
 
Οι  βουλευτές  συζήτησαν  το  θέμα  με  την  Επιτροπή  και  την  EFSA  στο  πλαίσιο  της
επιτροπής  Περιβάλλοντος.
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Ένσταση στη διαδικασία της επιτροπολογίας (δεσμευτική)
 
Σύνδεσμοι
Μελέτη του ΕΚ σχετικά με την οδηγία 2009/128 για την ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων (στα αγγλικά)
Σχετικές μελέτες του ΕΚ στα αγγλικά
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το κέντρο πολυμέσων του ΕΚ

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

17 I 18

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/ADL_1/2019/09-25/COM-AC_DRC2019D045385-06_EN.pdf
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3295
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/committees/video?event=20190925-0900-COMMITTEE-ENVI
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=bees
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•
•

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.
 
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
 
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Κλιματικά και οικολογικά ζητήματα έκτακτης
ανάγκης
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
 
Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 παρουσία του
προέδρου του Klaus-Heiner Lehne
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Ουγκάντα, κυρίως η νομοθετική πρόταση για θανατική ποινή σε περίπτωση
ομοφυλοφιλικών πράξεων 
Αίγυπτος 
Ο νέος προτεινόμενος Ποινικός Κώδικας της Ινδονησίας
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
 

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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