
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 25-28 Νοεμβρίου 2019
 
Εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019 - 2024  
Μετά την παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο von der Leyen της ομάδας και
του προγράμματός της, το ΕΚ θα ψηφίσει για το Σώμα των Επιτρόπων.
 
 
Κλιματική έκτακτη ανάγκη: το ΕΚ υπέρ μηδενικού ισοζυγίου
εκπομπών μέχρι το 2050 
Η 25η Διάσκεψη για το κλίμα και η κλιματική και περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη
θα συζητηθούν τη Δευτέρα, με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες να ακολουθούν
την Πέμπτη.
 
 
Τελετή απονομής Βραβείου Lux 2019 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli θα ανακοινώσει το νικητή του Βραβείου Lux
2019 την Τετάρτη στην αίθουσα ολομέλειας τους Στρασβούργου, παρουσία των
δημιουργών των ταινιών.
 
 
Ο αποφυλακισμένος Oleg Sentsov θα παραλάβει το Βραβείο
Ζαχάρωφ 
Μετά την πρόσφατη αποφυλάκιση του νικητή του περσινού Βραβείου Ζαχάρωφ
από τις ρωσικές φυλακές, το Κοινοβούλιο διοργανώνει τελετή απονομής στις 26
Νοεμβρίου.
 
 
«ΣΤΟΠ» στην έμφυλη βία: η θέση της ΕΕ στη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης 
Τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν τη Δευτέρα τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας εναντίον
των γυναικών, με το σχετικό ψήφισμα να κατατίθεται την Πέμπτη.
 
 
Τελική ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να εγκρίνει την Τετάρτη τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ για το 2020, ενισχύοντας τις δράσεις για το κλίμα, την έρευνα, τις
υποδομές και τους νέους.
 
 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και περιβάλλον: προετοιμασίες
για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
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Την Τρίτη το πρωί, θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του ΕΚ για τη διάσκεψη
της ΕΕ (12-13 Δεκεμβρίου) με τη Φινλανδική Προεδρία και τον Πρώτο
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans. 
 
 
Δικαιώματα των παιδιών στην εποχή της ψηφιακής
παγκοσμιοποίησης  
Μετά την 30ή επέτειο της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το
ΕΚ θα εξετάσει τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι σήμερα.
 
 
Ψηφοφορία για τη νέα σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη για την ανάδειξη δύο νέων μελών και την
ανανέωση της θητείας άλλων τριών (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
 
Απόφαση Airbus: προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας από τους
δασμούς των ΗΠΑ 
Το βράδυ της Δευτέρας θα συζητηθούν μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση των
συνεπειών των δασμών των ΗΠΑ στο γεωργικό τομέα, αξίας 7,5 δισ. δολαρίων
(6,8 δισ. ευρώ).
 
 
Οικονομική βοήθεια 4,5 εκ. για τη θεομηνία στην Κρήτη εξετάζει το
ΕΚ 
Την Τετάρτη ψηφίζεται η εκταμίευση 4,5 εκ. ευρώ του Ταμείου Αλληλεγγύης για
την αποκατάσταση ζημιών από την εξαιρετικά ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη
δυτική Κρήτη το Φεβρουάριο του 2019.
 
 
Το Κοινοβούλιο ζητά συμφιλίωση για την παύση των βίαιων
συγκρούσεων στη Βολιβία 
Στο ψήφισμα που αναμένεται να εγκριθεί την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν
τον τερματισμό της βίας και νέες προεδρικές εκλογές στη Βολιβία. 
 
 
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/2019-11-25
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2019-11-25


Επαφές 
 
 

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

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 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


Εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019 - 2024 
 
Μετά την παρουσίαση από την εκλεγείσα Πρόεδρο von der
Leyen της ομάδας και του προγράμματός της, το ΕΚ θα
ψηφίσει για το Σώμα των Επιτρόπων.
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. ο Πρόεδρος David
Sassoli  και  οι  επικεφαλής  των  πολιτικών  ομάδων)  κήρυξαν  την  ολοκλήρωση  της
διαδικασίας των ακροάσεων των ορισμένων Επιτρόπων την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου. Οι
δημόσιες  ακροάσεις  των  ορισμένων  Επιτρόπων,  κατά  τις  οποίες  διαπιστώθηκε  η
καταλληλότητά τους από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, πραγματοποιήθηκαν
από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, με συμπληρωματικές ακροάσεις στις 4
Νοεμβρίου για τρεις νέους υποψηφίους.
 
Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει (ή θα απορρίψει) τη λίστα των υποψηφίων που θα προτείνει
η εκλεγείσα Πρόεδρος και το Συμβούλιο στο σύνολό της, με απλή πλειοψηφία στην
ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 12:00
(τοπική ώρα). Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αφού η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ursula von der Leyen παρουσιάσει την ομάδα της και το πρόγραμμά της, καθώς
και την επακόλουθη συζήτηση στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ.
 
Εάν εκλεγεί, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της την 1η
Δεκεμβρίου 2019.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 13.30 - 14.30 (τοπική ώρα) με τον Πρόεδρο
του ΕΚ DavidSassoli και την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής UrsulavonderLeyen
 
Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα για τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων
Φάκελος διαδικασίας (παρουσίαση)
Φάκελος διαδικασίας (ψηφοφορία)
Μελέτη από το Think Tank του ΕΚ (στα αγγλικά) “Parliamentary scrutiny of the European
Commission: Implementation of Treaty provisions”
Μελέτη από το Think Tank του ΕΚ (στα αγγλικά) “Commission as 'caretaker administration'”
Ο κανονισμός του ΕΚ, άρθρο 125 η εκλογή της Επιτροπής
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
Οπτικοακουστικό υλικό από τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων (2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190912STO60948/akroaseis-upopsifion-epitropon-sto-ek-programma
https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019/20190912STO60948/akroaseis-upopsifion-epitropon-sto-ek-programma
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitucDvhvblAhVDJFAKHcR7Ai4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fpolitical-guidelines-next-commission_en.pdf&usg=AOvVaw2OKjyG_VINutGTPCgG6LbG
http://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Κλιματική έκτακτη ανάγκη: το ΕΚ υπέρ
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών μέχρι το 2050
 
Η 25η Διάσκεψη για το κλίμα και η κλιματική και
περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη θα συζητηθούν τη
Δευτέρα, με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες να ακολουθούν
την Πέμπτη.
 
Εν αναμονή της  25ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για  την  Κλιματική  Αλλαγή
(COP25)  που θα πραγματοποιηθεί  στη Μαδρίτη από τις  2  ως τις  13  Δεκεμβρίου,  οι
ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη Δευτέρα το ψήφισμα που καλεί την ΕΕ να υποβάλει
τη στρατηγική της για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών μέχρι το 2050. Με
αυτό τον τρόπο η ΕΕ θα μπορέσει να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης στον αγώνα ενάντια
στην κλιματική αλλαγή. Σε ξεχωριστή συζήτηση τη Δευτέρα για την τρέχουσα κλιματική
κρίση,  το  Κοινοβούλιο  θα  εξετάσει  ψήφισμα  σχετικά  με  την  κλιματική  και
περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη. Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν αν θα υιοθετήσουν
τα δύο αυτά ψηφίσματα σε διακριτές ψηφοφορίες την Πέμπτη.
 
Το  σχέδιο  ψηφίσματος  για  COP25  ζητά  να  περιληφθεί  στην  Ευρωπαϊκή  Πράσινη
Συμφωνία, την οποία εξήγγειλε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der
Leyen, ρήτρα για τη μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030, ώστε να επιτευχθεί ο
απώτερος στόχος του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών μέχρι το 2050.
 
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Μαδρίτη για να παραστεί
στη Διάσκεψη κατά το διάστημα 9-14 Δεκεμβρίου.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή («COP25»)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ (στα αγγλικά
06.11.2019)
Μελέτη για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα στα αγγλικά από την Υπηρεσία
Έρευνας του ΕΚ
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Τελετή απονομής Βραβείου Lux 2019
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli θα ανακοινώσει το
νικητή του Βραβείου Lux 2019 την Τετάρτη στην αίθουσα
ολομέλειας τους Στρασβούργου, παρουσία των
δημιουργών των ταινιών.
 
Οι  φιναλίστ  του  διαγωνισμού  για  το  2019  είναι  οι  εξής:  ColdCaseHammarskjöld
(Δανία/Νορβηγία/Σουηδία/Βέλγιο) του Mads Brügger, Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι
Πετρούνια (Βόρεια Μακεδονία/Βέλγιο/Σλοβενία/Κροατία/Γαλλία) της Teona Mitevska και
Ο Έκπτωτος (Ισπανία/Γαλλία) του Rodrigo Sorogoyen.
 
Το Κοινοβούλιο καλύπτει τα έξοδα υποτιτλισμού των τριών ταινιών που διαγωνίζονται
στην  τελική  φάση  για  τις  24  επίσημες  γλώσσες  της  ΕΕ,  ενώ  παράγει  και  πακέτο
ψηφιακού  κινηματογράφου  (DCP)  για  κάθε  χώρα  της  ΕΕ.
 
Η ταινία που θα αναδειχθεί νικήτρια θα προσαρμοστεί για το κοινό που αντιμετωπίζει
προβλήματα όρασης και ακοής και θα λάβει περαιτέρω στήριξη για την προώθησή της. Ο
νικητής του βραβείου Lux 2019 επιλέγεται από τους ευρωβουλευτές.
 
Έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από την Αντιπρόεδρο του ΕΚ Klara Dobrev
(Σοσιαλιστές, Ουγγαρία), με την Πρόεδρο της επιτροπής Πολιτισμού Sabine Verheyen
(ΕΛΚ, Γερμανία) και τους δημιουργούς των τριών ταινιών για τις 15.30 (τοπική ώρα) την
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου.
 
Στόχος του Βραβείου Lux είναι η προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου μέσω της
στήριξης  και  προώθησης  ευρωπαϊκών  παραγωγών  και  της  εκκίνησης  μιας
πανευρωπαϊκής συζήτησης για μείζονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Απονεμήθηκε
για πρώτη φορά το 2007.
 
Τελετή απονομής: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου στις 13.00 (τοπική ώρα)
 
Διαδικασία: Τελετή απονομής
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου στις 15.30 (τοπική ώρα)
 
Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα του Βραβείου LUX για τον κινηματογράφο
Cold Case Hammarskjöld (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Βέλγιο) του Mads Brügger
Υπάρχει θεός το όνομά της είναι Πετρούνια (Βόρεια Μακεδονία, Βέλγιο, Σλοβενία,
Κροατία, Γαλλία) της Teona Mitevska
Ο έκπτωτος (Ισπανία, Γαλλία) του Rodrigo Sorogoyen
Οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96756/SABINE_VERHEYEN/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Ο αποφυλακισμένος Oleg Sentsov θα παραλάβει
το Βραβείο Ζαχάρωφ
 
Μετά την πρόσφατη αποφυλάκιση του νικητή του περσινού
Βραβείου Ζαχάρωφ από τις ρωσικές φυλακές, το
Κοινοβούλιο διοργανώνει τελετή απονομής στις 26
Νοεμβρίου.
 
Ο Ουκρανός σκηνοθέτης Oleg Sentsov ήταν ο νικητής του περσινού Βραβείου Ζαχάρωφ.
Μέχρι  πρόσφατα,  εξέτιε  ποινή  20  χρόνων στη Ρωσία  μετά τις  κατηγορίες  που του
απαγγέλθηκαν για «τρομοκρατική δράση» εναντίον των defacto ρωσικών αρχών στην
κατεχόμενη Κριμαία.  Αποφυλακίστηκε στις  7  Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο ανταλλαγής
κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και  Ουκρανίας.
 
Η τελετή απονομής στην αίθουσα της ολομέλειας στο Στρασβούργο, στην οποία θα
παραστεί ο κος Sentsov, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, μεταξύ 12.00 και
12.30 (τοπική ώρα).
 
Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης απονέμεται κάθε χρόνο από το
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.  Θεσπίστηκε  το  1988  για  την  αναγνώριση  προσώπων  ή
οργανισμών  για  τη  δια  βίου  αφοσίωσή  τους  στην  προάσπιση  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων  και  των  ελευθεριών.
 
Τελετή απονομής: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Τελετή απονομής
 
Συνέντευξη  Τύπου:  Τρίτη,  26  Νοεμβρίου  στις  12.45  -  13.45  (τοπική  ώρα)  με  τον
OlegSentsov  και  τον  Πρόεδρο  του  ΕΚ  DavidSassoli  (προς  επιβεβαίωση)
 
Σύνδεσμοι
Δήλωση του Προέδρου του ΕΚ David Sassoli για την απελευθέρωση του Oleg Sentsov
Ιστοσελίδα του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης
Βραβείο Ζαχάρωφ 2018
Οπτικοακουστικό υλικό για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2018
Προηγούμενοι νικητές του Βραβείου

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/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/vraveio-zacharof-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html


«ΣΤΟΠ» στην έμφυλη βία: η θέση της ΕΕ στη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
 
Τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν τη Δευτέρα τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την
καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, με το
σχετικό ψήφισμα να κατατίθεται την Πέμπτη.
 
Το απόγευμα της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
εναντίον των Γυναικών, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν στη σύνοδο της ολομέλειας
τις  εξελίξεις  μετά την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
Αναμένεται  να  παροτρύνουν  τα  κράτη  μέλη  που  δεν  έχουν  επικυρώσει  ακόμα  τη
Σύμβαση να το πράξουν το συντομότερο και να πάρουν όλα τα απαραίτητα νομικά και
πολιτικά μέτρα για να σταματήσει η βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών. Η
συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα που θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας
την Πέμπτη.
 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεθνούς Ημέρας, το κτίριο του Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο θα φωταγωγηθεί σε πορτοκαλί χρώμα το βράδυ της Δευτέρας.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών και  της ενδοοικογενειακής βίας,  γνωστή ως Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, είναι το πρώτο διεθνώς νομικά δεσμευτικό όργανο για αυτό το
ζήτημα. Ορίζει ένα ενδελεχές πλαίσιο μέτρων για την πρόληψη αυτού του είδους της
βίας, τη στήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των αυτουργών.
 
 
 Αν και η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση στις 13 Ιουνίου 2017, επτά κράτη μέλη δεν την έχουν
επικυρώσει ακόμα: Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβακία και
Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Μηνομοθετικόψήφισμα
 

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 20

https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας
Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ για την κατάσταση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ
(στα αγγλικά)
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-8-2017-0329_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Τελική ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό της
ΕΕ για το 2020
 
Το ΕΚ ετοιμάζεται να εγκρίνει την Τετάρτη τη συμφωνία
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020, ενισχύοντας
τις δράσεις για το κλίμα, την έρευνα, τις υποδομές και
τους νέους.
 
Για τον τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ από το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό
πλαίσιο 2014-2020, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επιπλέον 850 εκ. ευρώ σε σχέση με
το προσχέδιο της Επιτροπής, βάσει των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου: κλιματική
αλλαγή (προστέθηκαν πάνω από 500 εκ.), καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, νεολαία.
 
Για μια αναλυτική παρουσίαση της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου  στις  18  Νοεμβρίου,  αλλά  και  τις  σχετικές  αντιδράσεις,  μπορείτε  να
διαβάσετε τα δελτία Τύπου του Κοινοβουλίου,  της Επιτροπής και  του Συμβουλίου.
 
Περίπου 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ καταλήγει  σε  πολίτες,  θεσμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, αγρότες, ερευνητές, μαθητές και σπουδαστές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις.
 
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του
2020 ανέρχεται σε 168,688 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών σε 153,6
δισ. Οι πληρωμές αφορούν χρήματα που θα ξοδευτούν μέσα στο έτος που αφορά ο
προϋπολογισμός, (δηλ. το 2020), ενώ οι αναλήψεις υποχρεώσεων είναι το σύνολο του
κόστους δράσεων ή προγραμμάτων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν αρκετά χρόνια.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο (18.11.2019)
Ιστοσελίδα της Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία), κύρια εισηγήτρια
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας για τα άλλα τμήματα Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές,
Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας
Οι εξουσίες του ΕΚ στον προϋπολογισμό (θεματολογικό δελτίο)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
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/factsheets/el/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και
περιβάλλον: προετοιμασίες για τη σύνοδο
κορυφής της ΕΕ
 
Την Τρίτη το πρωί, θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του
ΕΚ για τη διάσκεψη της ΕΕ (12-13 Δεκεμβρίου) με τη
Φινλανδική Προεδρία και τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής Frans Timmermans. 
 
Οι  επικεφαλής  κρατών  ή  κυβερνήσεων  της  ΕΕ  θα  συναντηθούν  στις  12  και  13
Δεκεμβρίου  2019.  Η  ατζέντα  της  διάσκεψης  περιλαμβάνει  δύο  κύρια  ζητήματα:
 

την κλιματική αλλαγή, για την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στοχεύει να
ολοκληρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την μακροπρόθεσμη στρατηγική
της ΕΕ και να συζητήσει πώς θα επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών μέχρι
το 2050, και
 
τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της
ΕΕ  (Πολυετές  Δημοσιονομικό  Πλαίσιο),  οι  οποίες  θα  καθορίσουν  τη
χρηματοδότηση  πολιτών,  φορέων  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  αγροτών,
ερευνητών, μαθητών και σπουδαστών, ΜΚΟ και επιχειρήσεων για την περίοδο
2021-2027 - διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις θέσεις του Κοινοβουλίου.
 

Συζήτηση: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Συζήτηση χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 12-13 Δεκεμβρίου 2019
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


Δικαιώματα των παιδιών στην εποχή της
ψηφιακής παγκοσμιοποίησης 
 
Μετά την 30ή επέτειο της Σύμβασης των ΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, το ΕΚ θα εξετάσει τις νέες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι σήμερα.
 
Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν την Τρίτη το ψήφισμα που θα
ολοκληρώσει τη συζήτηση της 13ης Νοεμβρίου για τα δικαιώματα των παιδιών.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε επίσης διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 20
Νοεμβρίου για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην
οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων, η Βασίλισσα των Βέλγων.
 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι  πλέον η πιο
ευρέως επικυρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Μηνομοθετικόψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για την 30η επέτειο της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (στα αγγλικά)
Με μια ματιά: η συμβολή της ΕΕ για την καταπολέμηση παιδικής φτώχειας (στα αγγλικά)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά) «Children's
rights and the UN SDGs: A priority for EU external action»
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk


Ψηφοφορία για τη νέα σύνθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη για την ανάδειξη δύο νέων
μελών και την ανανέωση της θητείας άλλων τριών
(συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
Νέα μέλη: Γαλλία και Λουξεμβούργο
 
Η Γαλλία υπέβαλε την υποψηφιότητα του François-Roger  Cazala,  μέλους και  πρώην
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ελεγκτών το Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM). Η Joëlle Elvinger, η οποία είναι η υποψήφια του Λουξεμβούργου, είναι μέλος του
κοινοβουλίου της χώρας της και δικηγόρος.
 
Ανανεώσεις θητείας: Γερμανία, Ελλάδα και Ολλανδία
 
Οι ευρωβουλευτές ωηφίσουν για την ανανέωση της εντολής άλλων τριών μελών του
Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  Ο  Klaus-Heiner  Lehne  είναι  Πρόεδρος  του  Συνεδρίου,  ενώ
διετέλεσε για σειρά ετών ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Νομικών Υποθέσεων
του ΕΚ. Ο Νικόλαος Μηλιώνης, υποψήφιος της Ελλάδας και ο Alex Brenninkmeijer από την
Ολλανδία είναι μέλη του Συνεδρίου από το 2014.
 
Επόμενα βήματα
 
Αφού λάβουν τη στήριξη του Κοινοβουλίου, τα νέα μέλη θα πρέπει να επικυρωθούν από
το Συμβούλιο.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 28 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι θητείες
τους  είναι  εξαετείς,  ανανεώσιμες  από  το  Συμβούλιο  κατόπιν  διαβούλευσης  με  το
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.
 
Το Συνέδριο, με έδρα το Λουξεμβούργο, συνεπικουρεί το Κοινοβούλιο στον έλεγχο της
εφαρμογής του προϋπολογισμού της ΕΕ, ειδικά στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής,
διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογούμενων.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Διαβούλευση
 

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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Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την υποψηφιότητα του Alex Brenninkmeijer
Σχέδιο έκθεσης για την υποψηφιότητα του Klaus-Heiner Lehne
Σχέδιο έκθεσης για την υποψηφιότητα του François-Roger Cazala
Σχέδιο έκθεσης για την υποψηφιότητα του Νικόλαου Μηλιώνη
Σχέδιο έκθεσης για την υποψηφιότητα της Joëlle Elvinger
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (12.11.2019)
Οι ακροάσεις των υποψηφίων στην επιτροπή ελέγχου του Προϋπολογισμού (βίντεο)
Ο κανονισμός του ΕΚ, άρθρο 121: Διορισμός των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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/A-9-2019-0028_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0029_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0031_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0027_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0030_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191111IPR66223/court-of-auditors-two-new-members-endorsed-three-mandates-renewed-by-cont
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-CONT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-121+DOC+XML+V0//EL&navigationBar=YES
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Απόφαση Airbus: προστασία της ευρωπαϊκής
γεωργίας από τους δασμούς των ΗΠΑ
 
Το βράδυ της Δευτέρας θα συζητηθούν μέτρα της ΕΕ για
την αντιμετώπιση των συνεπειών των δασμών των ΗΠΑ στο
γεωργικό τομέα, αξίας 7,5 δισ. δολαρίων (6,8 δισ. ευρώ).
 
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα που θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας
την Πέμπτη.
 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να μάθουν πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελαφρύνει τις
επιπτώσεις των δασμών ύψους μέχρι και 25%, τους οποίους επέβαλαν οι ΗΠΑ από τις 18
Οκτωβρίου 2019, σε σειρά γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως τα γαλλικά
κρασιά,  τα ιταλικά τυριά,  το ισπανικό ελαιόλαδο, αλλά και  ελληνικά γαλακτοκομικά
προϊόντα. Η αύξηση των δασμών για τα επιβατικά αεροσκάφη ανήλθε στο 10%.
 
Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις επιδοτήσεις της Airbus
έδωσε στις ΗΠΑ το δικαίωμα να επιβάλουν δασμούς σε ευρωπαϊκά εξαγώγιμα προϊόντα
σε αντιστάθμισμα πρότερων, καταχρηστικών ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που δόθηκαν
στην κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Airbus.
 
Η  ΕΕ  έχει  κερδίσει  παράλληλη  διαμάχη  που  αφορά  την  αμερικανική  Boeing,
ανταγωνίστρια της Airbus, με την απόφαση του ΠΟΕ για το ύψος των δασμών με τους
οποίους θα μπορέσει να απαντήσει η ΕΕ να αναμένεται το 2020.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίουr
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δήλωση του προέδρου της επιτροπής εμπορίου Bernd Lange (Σοσιαλιστές, Γερμανία) για
την ανακοίνωση της απόφασης του ΠΟΕ(10.10.2019)
Η περίπτωση της Airbus στον ΠΟΕ
Λίστα προϊόντων που επηρεάζονται από την αύξηση των δασμών (United States Trade
Representative)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2895(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Οικονομική βοήθεια 4,5 εκ. για τη θεομηνία στην
Κρήτη εξετάζει το ΕΚ
 
Την Τετάρτη ψηφίζεται η εκταμίευση 4,5 εκ. ευρώ του
Ταμείου Αλληλεγγύης για την αποκατάσταση ζημιών από
την εξαιρετικά ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη δυτική
Κρήτη το Φεβρουάριο του 2019.
 
Μεταξύ 23 και 26 Φεβρουαρίου 2019, εξαιρετικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν
την Κρήτη, ειδικά το δυτικό τμήμα του νησιού. Οι πλημμύρες και κατολισθήσεις που
προκλήθηκαν  προκάλεσαν  απώλειες  ανθρώπινων  ζωών  και  είχαν  καταστροφικές
συνέπειες για τις υποδομές και την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τους δρόμους
και τη γεωργία.
 
Αν  εγκριθεί  η  πρόταση  από  το  Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο,  η  Ελλάδα  θα  λάβει
4.552.517  ευρώ  σε  συνολική  οικονομική  βοήθεια,  συμπεριλαμβανομένης  της
προκαταβολής ύψους 455.252 ευρώ που έχει  ήδη καταβληθεί,  με  κύριο  στόχο την
ενίσχυση της προσπάθειας αποκατάστασης του οδικού δικτύου και των επιχειρήσεων
καθαρισμού.
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία αυτή στο
κείμενο της πρότασης της Επιτροπής ή στο σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας Εύας Καϊλή
(Σοσιαλιστές, Ελλάδα), το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή Προϋπολογισμών
του ΕΚ τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου πριν κατατεθεί στη σύνοδο της ολομέλειας.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε το 2002 ως απάντηση στις καταστροφικές
πλημμύρες της κεντρικής Ευρώπης το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Διαβάστε την πλήρη
λίστα των παρεμβάσεων του Ταμείου ως σήμερα.
 
Τα χρήματα του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση ζημιών και την κάλυψη μέρους του κόστους των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης,  της  προσωρινής  στέγασης,  του  καθαρισμού  και  της  προστασίας  της
πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να ελαφρυνθεί το οικονομικό βάρος που καλούνται να
αναλάβουν οι εθνικές αρχές μετά από φυσικές καταστροφές.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός
 

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/EL/TXT/?uri=CELEX:52019PC0496
https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=1&sortAndOrderBy=&fulltext=&reference=&relValue=642.958&codeTypeDocu=&datepickerStart=&datepickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst=
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/125109/EVA_KAILI/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Εύας Καϊλή (Σοσιαλιστές, Ελλάδα)
Θεματολογικό δελτίο: Το Ταμείο Αλληλεγγύης
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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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=1&sortAndOrderBy=&fulltext=&reference=&relValue=642.958&codeTypeDocu=&datepickerStart=&datepickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125109/EVA_KAILI/home
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/97/the-solidarity-fund
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2137(BUD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Το Κοινοβούλιο ζητά συμφιλίωση για την παύση
των βίαιων συγκρούσεων στη Βολιβία
 
Στο ψήφισμα που αναμένεται να εγκριθεί την Πέμπτη, οι
ευρωβουλευτές ζητούν τον τερματισμό της βίας και νέες
προεδρικές εκλογές στη Βολιβία. 
 
Μετά το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις 20 Οκτωβρίου που
κατέληξε σε εβδομάδες βίαιων διαδηλώσεων, η Βολιβία παραμένει πολωμένη μεταξύ
των υποστηρικτών του έκπτωτου Προέδρου Evo Morales και της αντιπολίτευσης.
 
Στη δήλωσή της για τις εξελίξεις στη Βολιβία,  η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος
Federica  Mogherini  κάλεσε  όλα  τα  μέρη  να  καταβάλουν  προσπάθειες  να  βρουν
συναινετική λύση για τις διαφορές τους και να αποφύγουν περαιτέρω πράξεις βίας.
 
Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου θα ολοκληρώσει τη συζήτηση στην ολομέλεια για την
κατάσταση στη Βολιβία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Η συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ για την κατάσταση στη Βολιβία (13.11.2019)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/70191/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-developments-bolivia_en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20191113-19:58:08-050&date=20191113#
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.
 
Η απάντηση της ΕΕ στα ακραία μετεωρολογικά γεγονότα και τις επιπτώσεις τους: πώς να
προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και την πολιτιστική τους κληρονομιά -
Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τρίτη 26 Νοεμβρίου
 
 
 
Δηλώσεις  της  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής/Ύπατης  Εκπροσώπου  της  Ένωσης  για
θέματα  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής  Ασφαλείας
 

Η κατάσταση με τους ανατολικούς και νότιους γείτονες της ΕΕ (Ευρωπαϊκή
Πολιτική Γειτονίας) 
Η κατάσταση στο Λίβανο, στο Ιράκ, στο Ιράν, και 
Η κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη
 

Συζήτηση: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου
 
 
 
30η επέτειος της Βελούδινης επανάστασης - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου
 
Πρόσφατες ενέργειες  της  Ρωσικής Ομοσπονδίας  κατά δικαστών,  εισαγγελέων και
ανακριτών στη Λιθουανία που εμπλέκονται στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων
της  13ης  Ιανουαρίου  του1991  στο  Βίλνιους  -  Δηλώσεις  του  Συμβουλίου  και  της
Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Φυλάκιση  υπερασπιστών  ανθρωπίνων  διακιωμάτων  και  ελευθερίας  της
έκφραςσης  στην  Αλγερία 
Κούβα και η περίπτωση του José Daniel Ferrer 
Αϊτή
 

Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την
τροποποίηση  των  εμπορικών  προτιμήσεων  για  το  κρέας  πουλερικών  και  τα

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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παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται  στη συμφωνία  σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  της  Ουκρανίας
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 26 Νοεμβρίου
 
Δημόσια διάκριση και  ομιλία  μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ,  συμπεριλαμβανομένων των
ελεύθερων ζωνών ΛΟΑΤΚΙ  -  Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τρίτη 26 Νοεμβρίου
 
Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις
εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 28 Νοεβμρίου
 
Προστασία των δασών και οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος στην ΕΕ - Δήλωση της
Επιτροπής
 
Συζήτηση: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
 
Παρεμβολή άλλων χωρών στις δημοκρατίες μας και στις εκλογές
 
Συζήτηση: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου
 
Συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
 

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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