
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 11-14 Φεβρουαρίου 2019
 
Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τον Ιταλό πρωθυπουργό
Giuseppe Conte 
Τα μέλη του ΕΚ θα ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης με τον
πρωθυπουργό της Ιταλίας Giuseppe Conte την Τρίτη στις 17.00 (τοπική ώρα).
 
 
Πολιτική προστασία: συνένωση πόρων για καλύτερη ανταπόκριση σε
καταστροφές 
Βελτιώσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, του οποίου τα όρια
δοκιμάστηκαν το 2017 και το 2018 από πυρκαγιές, καταιγίδες και πλημμύρες, θα
τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη. 
 
 
Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Σιγκαπούρης προς έγκριση
από το ΕΚ 
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει την Τετάρτη εάν θα εγκρίνει τις συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών και προστασίας επενδύσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τη
Σιγκαπούρη.
 
 
Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε όλες τις περιοχές ώστε να
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή  
Τα μέλη του ΕΚ θα ψηφίσουν σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ
για την περίοδο 2021-2027 και θα αντιταχθούν στις περικοπές κονδυλίων που
προορίζονται για τις περιφέρειες.
 
 
Η ΕΕ επανεξετάζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις  
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη σχετικά με τη δημιουργία του πρώτου εργαλείου
σε επίπεδο Ένωσης για τον έλεγχο ασφαλείας των άμεσων ξένων επενδύσεων
για την προστασία τομέων στρατηγικής σημασίας
 
 
Διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ εκτός Ευρωζώνης: το ΕΚ ψηφίζει
για τη μείωση των χρεώσεων  
Οι τράπεζες θα πρέπει να χρεώνουν το ίδιο για διασυνοριακές συναλλαγές σε
ευρώ και συναλλαγές εσωτερικού, καθώς και να έχουν πιο διαφανείς χρεώσεις
για τη μετατροπή συναλλάγματος.
 
 

Σύνοδος Ολομέλειας
07-02-2019 - 17:05
Αριθμός αναφοράς: 20190204BRI24902
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Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των ζώων 
Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με την κακομεταχείριση μεταφερόμενων
ζώων, τα μέλη του ΕΚ θα εξετάσουν την Πέμπτη τρόπους βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσής τους.
 
 
Τα σοβαρά οφέλη από την ιατρική χρήση κάνναβης στηρίζει το ΕΚ 
Η ολομέλεια θα συζητήσει την Τρίτη τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων
στον τομέα της έρευνας για την φαρμακευτική κάνναβη με την Επιτροπή, και θα
υιοθετήσει σχετικό ψήφισμα την Τετάρτη. 
 
 
Η Ευρώπη κινείται με ρυθμούς χελώνας στην καινοτομία των
φυτοφαρμάκων, λένε τα μέλη του ΕΚ 
Τα κράτη μέλη έχουν αποτύχει να αντικαταστήσουν τα χημικά φυτοφάρμακα με
χαμηλής επικινδυνότητας εναλλακτικές, αναφέρει η έκθεση που θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Τρίτη.
 
 
Ξηρασίες: προώθηση της επαναχρησιμοποίησης νερού για γεωργική
άρδευση 
Σε ψηφοφορία την Τρίτη θα τεθούν τα σχέδια για την αντιμετώπιση της
λειψυδρίας με τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων
λυμάτων για γεωργική άρδευση.
 
 
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/2019-02-11
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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
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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
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Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer
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kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τον
Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte
 
Τα μέλη του ΕΚ θα ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον
της Ευρώπης με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Giuseppe
Conte την Τρίτη στις 17.00 (τοπική ώρα).
 
Αυτή θα είναι η 17η συνέχεια του διαλόγου μεταξύ της ολομέλειας του ΕΚ και των
επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ.
 
Μάθετε περισσότερα για τις προηγούμενες συζητήσεις εδώ.
 
Ο Peter Pellegrini, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, θα απευθυνθεί στα μέλη του ΕΚ στην
πρώτη σύνοδο του Μαρτίου στο Στρασβούργο.
 
Ο πρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani και ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte θα κάνουν κοινές
δηλώσεις στον Tύπο μετά το πέρας της συζήτησης (προς επιβεβαίωση).
 
Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 17.00 
 
Διαδικασία: Συζήτηση (χωρίς ψήφισμα)
 
Από κοινού δηλώσεις στον Τύπο προς επιβεβαίωση 
 
 
Σύνδεσμοι
Βιογραφικό του Giuseppe Conte
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/to-mellon-tis-enosis
http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Πολιτική προστασία: συνένωση πόρων για
καλύτερη ανταπόκριση σε καταστροφές
 
Βελτιώσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ,
του οποίου τα όρια δοκιμάστηκαν το 2017 και το 2018 από
πυρκαγιές, καταιγίδες και πλημμύρες, θα τεθούν σε
ψηφοφορία την Τρίτη. 
 
Η νέα νομοθεσία, στην οποία έχει ήδη συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το
Δεκέμβριο,  θα  ενισχύσει  τα  κράτη  μέλη  για  την  πιο  γρήγορη  και  αποτελεσματική
ανταπόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, μέσω της πιο αποδοτικής από
κοινού χρήσης πόρων πολιτικής προστασίας.
 
Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης, μετά από σχετικό αίτημα του ΕΚ, τη δημιουργία του
αποθεματικού «RescEU», στο οποίο θα βρίσκονται πυροσβεστικά αεροπλάνα, αντλίες
υψηλής χωρητικότητας, κινητά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης σε
ετοιμότητα για κάθε είδους περιστατικό. Το «RescEU» θα αναλαμβάνει δράση όταν τα
κράτη μέλη δεν έχουν αρκετούς πόρους για να αντιμετωπίσουν μια καταστροφή.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ είναι αυτή τη στιγμή ένα σύστημα για τα
κράτη μέλη με προαιρετική συμμετοχή, μέσω του οποίου η ΕΕ συντονίζει τις ενισχύσεις
από τα μέλη του προς το συμμετέχον κράτος που αιτείται βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια,
ακραίες  καιρικές  συνθήκες  και  άλλα  φαινόμενα  έχουν  φέρει  στα  όριά  της  τη
δυνατότητα των κρατών μελών να αλληλοβοηθηθούν, ιδιαίτερα όταν πολλά από αυτά
αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος καταστροφής ταυτόχρονα. Όταν υπάρχει περιορισμένη ή
και ανύπαρκτη υποστήριξη από το μηχανισμό, η ΕΕ δεν έχει στη διάθεσή της εφεδρικούς
πόρους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Σύνδεσμοι
Προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο (12.12.2018)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Elisabetta Gardini (ΕΛΚ, Iταλία)
Φάκελος διαδικασίας
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ -
Σιγκαπούρης προς έγκριση από το ΕΚ
 
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει την Τετάρτη εάν θα εγκρίνει
τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και προστασίας
επενδύσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τη Σιγκαπούρη.
 
Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα καταργήσει ουσιαστικά όλους τους δασμούς
ανάμεσα στα δύο μέρη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ αναμένεται να αποτελέσει
υπόδειγμα για όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και χωρών της
νοτιοανατολικής Ασίας. Με αυτή τη συμφωνία θα απελευθερωθούν οι συναλλαγές για
την παροχή υπηρεσιών, θα προστατευθούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα και θα αποκτήσουν
πρόσβαση εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις. Η
συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ενισχυμένα μέτρα για την προστασία των εργασιακών
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Η  Σιγκαπούρη  αποτελεί  με  διαφορά  το  μεγαλύτερο  εμπορικό  εταίρο  της  ΕΕ  στην
περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο των
συναλλαγών και περίπου τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών της
ASEAN. Πάνω από 10,000 ευρωπαϊκές εταιρείες διατηρούν περιφερειακά γραφεία στη
Σιγκαπούρη.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου
 
 
Διαδικασία: έγκριση
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου στις 14:30 (τοπική ώρα)
 

Σύνοδος Ολομέλειας
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Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και
Σιγκαπούρης
Σύσταση για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης
Σχέδιο ψηφίσματος για την συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και
Σιγκαπούρης
Σύσταση για την συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (στα αγγλικά 24.01.2019)
Ιστοσελίδα του εισηγητή: David Martin (Σοσιαλιστές, Βρετανία)
Φάκελος διαδικασίας: συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Φάκελος διαδικασίας: συμφωνία προστασίας των επενδύσεων
Πληροφορίες για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Σιγκαπούρης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Δεξαμενή σκέψης του ΕΚ: οι συμφωνίες συναλλαγών και επενδύσεων ΕΕ - Σιγκαπούρης
σχεδόν ολοκληρώθηκαν
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=el
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=el
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-singapore_11002_pk


Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε όλες τις
περιοχές ώστε να ενισχύσει την οικονομική και
κοινωνική συνοχή 
 
Τα μέλη του ΕΚ θα ψηφίσουν σχετικά με τους κανόνες
χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και θα
αντιταχθούν στις περικοπές κονδυλίων που προορίζονται
για τις περιφέρειες.
 
Σχέδιο  κανόνων  με  νέους  στόχους  για  την  υποστήριξη  της  καινοτομίας,  της
ψηφιοποίησης, της ενεργειακής μετάβασης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε
υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα μέρη της Ευρώπης θα συζητηθεί την Τετάρτη το πρωί
και θα τεθεί προς ψήφιση το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι κανόνες θα επιτρέψουν την
απλοποίηση των διαδικασιών  για  την  ενίσχυση των τοπικών προγραμμάτων και  θα
ενθαρρύνουν μικρότερες  επιχειρήσεις  να  κάνουν αίτηση για  χρηματοδότηση.
 
Οι χρηματοδοτικοί συντελεστές και το συνολικό ποσό θα πρέπει να διατηρηθούν στα
τρέχοντα  επίπεδα,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  στοιχείων  που  υπέβαλε  η  Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης,  με  προϋπολογισμό 378,1  δισ.  ευρώ σε τιμές  2018 (14%
περισσότερο από την πρόταση της Επιτροπής ύψους 330,6 δισ. ευρώ) για την περίοδο
2021-2027.
 
Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη
σημαντική  στήριξη  της  ΕΕ  σε  ποσοστό  που  φθάνει  μέχρι  και  το  85%  της
συγχρηματοδότησης, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τις
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Τα μέλη του ΕΚ επιθυμούν επίσης να αυξηθούν οι
πόροι για τα διασυνοριακά έργα.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Για  να  βελτιωθούν  οι  συνέργειες  μεταξύ  των  ταμείων,  οι  γενικοί  κανόνες  του
Κανονισμού για τις Γενικές Διατάξεις δεν θα ισχύουν μόνο για το ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης,  το  Κοινωνικό  Ταμείο  (EFS+)  και  το  Ταμείο  Συνοχής,  αλλά  και  για  το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και θα θέτουν τους οικονομικούς κανόνες για
την  περίοδο 2021-2027  και  για  το  Ταμείου  Ασύλου και  Μετανάστευσης,  το  Ταμείο
Εσωτερικής  Ασφάλειας  και  το  Μέσο  για  τη  Διαχείριση  των  Συνόρων  και  των
Θεωρήσεων. Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ επιθυμεί επίσης το καθεστώς
των Κοινών Διατάξεων να  ισχύσει  και  το  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης.  Τα  Ταμεία
αποτελούν  περίπου  το  ένα  τρίτο  του  συνολικού  προϋπολογισμού της  Ε.Ε.
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία:  Συνήθης  νομοθετική  διαδικασία  (πρώτη  ανάγνωση,  αίτημα  για  έναρξη
διαπραγματεύσεων με  το  Συμβούλιο)
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 15:00 (τοπική ώρα)
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (στα
αγγλικά 22.01.2018)
Ιστοσελίδα της συν-εισηγήτριας Constanze Krehl (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες,
Γερμανία)
Ιστοσελίδα του συν-εισηγητή Andrej Novakov (ΕΛΚ, Βουλγαρία)
Φάκελος διαδικασίας
Μάθετε περισσότερα για τα έργα της περιοχής σας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για την χρηματοδότηση
έργων και την ΟΝΕ στα πλαίσια του ΠΔΠ 2021-2027 (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/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/0?area=EL&txt=%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Η ΕΕ επανεξετάζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
 
Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη σχετικά με τη δημιουργία
του πρώτου εργαλείου σε επίπεδο Ένωσης για τον έλεγχο
ασφαλείας των άμεσων ξένων επενδύσεων για την
προστασία τομέων στρατηγικής σημασίας
 
Η ΕΕ παραμένει όπως πάντα ανοιχτή σε επενδυτές, όμως οι εισερχόμενες άμεσες ξένες
επενδύσεις (ΑΜΕ) θα πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι δε θα θέσουν σε
κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ. Η πρόταση αυτή προστατεύει κρίσιμους
τομείς  της  οικονομίας,  όπως  για  παράδειγμα  την  ύδρευση,  τις  μεταφορές  και  τις
επικοινωνίες,  καθώς  και  ευαίσθητες  τεχνολογίες,  συμπεριλαμβανομένων  των
ημιαγωγών,  της  τεχνητής  νοημοσύνης  και  της  ρομποτικής.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Τα τελευταία 20 χρόνια, η σύνθεση και η προέλευση των ΑΜΕ προς χώρες της ΕΕ έχει
μεταβληθεί  σημαντικά,  καθώς  όλο  και  περισσότερες  ΑΜΕ  προέρχονται  από
αναδυόμενες οικονομίες. Οι επενδύσεις που προέρχονται από την Κίνα είναι έξι φορές
περισσότερες σε σχέση με το παρελθόν, από τη Βραζιλία δέκα και από τη Ρωσία είναι
πάνω από διπλάσιες. Το τελευταίο διάστημα, στοχεύουν τομείς υψηλής τεχνολογίας,
συχνά μέσω κρατικών εταιρειών ή εταιρειών με ισχυρούς κυβερνητικούς δεσμούς.
 
Προς το παρόν μόνο 14 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία και το
Ηνωμένο  Βασίλειο)  έχουν  μηχανισμούς  ελέγχου  των  ΑΜΕ,  οι  οποίοι  όμως  έχουν
σημαντικές διαφορές ως προς τη στόχευση αλλά και το σχεδιασμό τους. Οι ΑΜΕ έχουν
διασυνοριακές επιπτώσεις, οι οποίες πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, στις 15.30 (τοπική ώρα)
 

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://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης (06.12.2018)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (10.12.2018)
Ιστοσελίδα του εισηγητή: Franck Proust (ΕΛΚ, Γαλλία)
Δεξαμενή σκέψης του ΕΚ: το πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των ΑΜΕ (στα αγγλικά
12.07.2018)
Άμεσες ξένες επενδύσεις - ένα πλαίσιο ελέγχου της ΕΕ (Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 13.09.2017)
Φάκελος διαδικασίας

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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0198+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)


Διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ εκτός
Ευρωζώνης: το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση των
χρεώσεων 
 
Οι τράπεζες θα πρέπει να χρεώνουν το ίδιο για
διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ και συναλλαγές
εσωτερικού, καθώς και να έχουν πιο διαφανείς χρεώσεις
για τη μετατροπή συναλλάγματος.
 
Στην ψηφοφορία της Πέμπτης, οι ευρωβουλευτές θα δώσουν τέλος στις διακρίσεις που
υφίστανται οι χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ αλλά εκτός της
Ευρωζώνης. Ενώ οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη προστατεύονται από τον ενιαίο χώρο
πληρωμών σε ευρώ, αυτοί που ζουν εκτός συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβές χρεώσεις
για τις διασυνοριακές συναλλαγές τους σε ευρώ.
 
Τα νέα μέτρα, τα οποία έχουν ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
θα προστατεύουν επίσης τους καταναλωτές από υπέρογκες και αυθαίρετες χρεώσεις
για τη μετατροπή συναλλάγματος, ενώ θα διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει ενημέρωση για
το πληρωτέο ποσό και στο τοπικό νόμισμα, αλλά και στο νόμισμα του λογαριασμού τους.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Μέσος όρος χρεώσεων για διασυνοριακές συναλλαγές ύψους 100 ευρώ στο εθνικό
νόμισμα σε κάθε χώρα
 

Διασυνοριακές πληρωμές με κάρτα και αναλήψεις μετρητών από χώρες της Ευρωζώνης
 
Πηγές: Εκτίμηση επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραθέτοντας μελέτες της
Deloitte (2017), και των London Economics και PaySys (2013)

Χώρα 2012 2017
Βουλγαρία 18,68 € 19, 98 €
Κροατία N/A 8,23 €
Τσεχία 9,50 € 8,71 €
Δανία 2,17 € 2,69 €
Ουγγαρία 15,32 € 5,93 €
Πολωνία 2,73 € 1,54 €
Ρουμανία 12,58 € 11,19 €
Σουηδία 0 € 0 €
Ηνωμένο Βασίλειο 15,63 € 9,26 €

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN


Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά
ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των
τελών για συναλλαγματικές μετατροπές
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Eva Maydell (ΕΛΚ, Βουλγαρία)
Φάκελος διαδικασίας
Έρευνα του ΕΚ: Διασυνοριακές μεταφορές ευρώ και μετατροπές σε συνάλλαγμα: ένα
βήμα προς τα εμπρός για την ενιαία αγορά
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – Εκτίμηση επιπτώσεων
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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/98341/EVA_MAYDELL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των ζώων
 
Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με την κακομεταχείριση
μεταφερόμενων ζώων, τα μέλη του ΕΚ θα εξετάσουν την
Πέμπτη τρόπους βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους.
 
Το σχέδιο κειμένου του μη νομοθετικού ψηφίσματος που κατατέθηκε στην ολομέλεια
του ΕΚ από την επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ, καλεί τα κράτη
μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με
την προστασία των μεταφερόμενων ζώων, εφαρμόζοντας αυστηρές ποινές για τους
παραβάτες και βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες μεταφοράς.
 
Τα  μέλη  του  ΕΚ  πρότειναν  να  περιοριστεί  ο  χρόνος  μεταφοράς  όσο  το  δυνατόν
περισσότερο, με τη χρήση για παράδειγμα σφαγείων τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στα
σημεία εκτροφής.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται είτε μεταξύ των κρατών μελών, είτε προς
χώρες  εκτός  ΕΕ,  για  μεγάλες  αποστάσεις,  για  λόγους  αναπαραγωγής,  εκτροφής,
περαιτέρω πάχυνσης και σφαγής, καθώς επίσης και για να χρησιμοποιηθούν για λόγους
αναψυχής, σε διαγωνισμούς και ως ζώα συντροφιάς.
 
Μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με την κακομεταχείριση ζώων κατά τη μεταφορά τους, η
Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ (αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΕΚ και τους
ηγέτες των πολιτικών ομάδων) ανέθεσαν στην επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της
Υπαίθρου να συντάξει συμπληρωματική έκθεση για το πως οι κανόνες της ΕΕ θα πρέπει
να εφαρμόζονται στην πράξη.
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Δελτίου Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (24.01.2019)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Jørn Dohrmann (Συντηρητικοί, Δανία)
Φάκελος διαδικασίας
Έρευνα του ΕΚ: Κανονισμός (EC) Νο 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς και των σχετικών διαδικασιών
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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124878/JORN_DOHRMANN/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk


Τα σοβαρά οφέλη από την ιατρική χρήση
κάνναβης στηρίζει το ΕΚ
 
Η ολομέλεια θα συζητήσει την Τρίτη τρόπους
αντιμετώπισης των ελλείψεων στον τομέα της έρευνας για
την φαρμακευτική κάνναβη με την Επιτροπή, και θα
υιοθετήσει σχετικό ψήφισμα την Τετάρτη. 
 
Τα μέλη του ΕΚ θα ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο θα μπορούσε η ΕΕ να στηρίξει την έρευνα υψηλού επιπέδου για τα φάρμακα που
βασίζονται στην κάνναβη και να θεσπίσει πρότυπα για την μη φαρμακευτική κάνναβη για
ιατρική χρήση, έτσι ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των καταναλωτών.
 
Το σχέδιο ψηφίσματος τονίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές
να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ της κάνναβης για ιατρική χρήση και των υπόλοιπων
χρήσεων της. Καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πάρουν μέτρα για το
υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο παρεμποδίζει την επιστημονική έρευνα, ενώ τα
προτρέπει να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα και να προωθήσουν
ακόμη  περισσότερο  τη  διάδοση  της  κάνναβης  για  ιατρική  χρήση  μεταξύ  των
επαγγελματιών  του  τομέα  της  υγείας.
 
Περισσότερες πληροφορίες
 
Τα μέλη του ΕΚ πιστεύουν ότι υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η κάνναβη και τα
κανναβινοειδή έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου
στους ενήλικες, τη ναυτία και τον εμετό που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία και
τη βελτίωση των συμπτωμάτων μυϊκής σπαστικότητας λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας.
 
Παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει προτείνει επισήμως η ενεργή ουσία
κανναβιδιόλη (CBD) να μην θεωρείται ελεγχόμενη ουσία, η νομοθεσία στα κράτη μέλη
διαφέρει αρκετά όσον αφορά το θέμα της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με πρόταση ψηφίσματος 
 

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
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
χρήση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
Σχέδιο ψηφίσματος
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/doceo/document/O-8-2018-000122_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0071+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Η Ευρώπη κινείται με ρυθμούς χελώνας στην
καινοτομία των φυτοφαρμάκων, λένε τα μέλη
του ΕΚ
 
Τα κράτη μέλη έχουν αποτύχει να αντικαταστήσουν τα
χημικά φυτοφάρμακα με χαμηλής επικινδυνότητας
εναλλακτικές, αναφέρει η έκθεση που θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Τρίτη.
 
Το σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ αναφέρει ότι τα
κράτη  μέλη  της  ΕΕ δεν  έχουν  σημειώσει  πρόοδο στην  εφαρμογή της  ευρωπαϊκής
νομοθεσίας  για  την  αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.
 
Προσθέτει επίσης πως έχουν γίνει πολύ λίγα για την προώθηση και την παροχή κινήτρων
στην έρευνα, την ανάπτυξη και την υιοθέτηση μη χημικών και χαμηλής επικινδυνότητας
εναλλακτικών.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2017, σχετικά με τη βιομάζα
των ιπτάμενων εντόμων,  κατέδειξε  ότι  ο  πληθυσμός τους σε 63 προστατευόμενες
περιοχές της Γερμανίας έχει μειωθεί περισσότερο από 75% τα τελευταία 27 χρόνια.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128 / ΕΚ σχετικά με την αειφόρο
χρήση των φυτοφαρμάκων
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Jytte Guteland (Σοσιαλιστές, Σουηδία)
Φάκελος διαδικασίας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Συνοπτική έκθεση σχετικά με την αειφόρο χρήση των
φυτοφαρμάκων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Έκθεση σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών
και την πρόοδο στην εφαρμογή της οδηγίας 2009/128 / ΕΚ σχετικά με την αειφόρο
χρήση των φυτοφαρμάκων
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/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2284(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149097/EC%20overview%20report%20on%20sust%20pesticides%202017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149097/EC%20overview%20report%20on%20sust%20pesticides%202017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149098/EC%20report%20on%20SUPD%2010102017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149098/EC%20report%20on%20SUPD%2010102017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149098/EC%20report%20on%20SUPD%2010102017.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk


Ξηρασίες: προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
νερού για γεωργική άρδευση
 
Σε ψηφοφορία την Τρίτη θα τεθούν τα σχέδια για την
αντιμετώπιση της λειψυδρίας με τη διευκόλυνση της
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για
γεωργική άρδευση.
 
Η νομοθεσία ορίζει τα κατώτατα ποιοτικά πρότυπα για τα επαναχρησιμοποιημένα ύδατα,
τα οποία προορίζονται για γεωργική άρδευση. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις για
τους φορείς εκμετάλλευσης παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης, καθώς και μέτρα
διαχείρισης κινδύνου.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Οι υδάτινοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται όλο και περισσότερο σε πιέσεις,
με αποτέλεσμα τη λειψυδρία και την υποβάθμιση της ποιότητάς τους. Συγκεκριμένα, η
κλιματική αλλαγή, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και η ξηρασία, θέτουν σε κίνδυνο
τη διαθεσιμότητα των γλυκών υδάτων που απαιτούνται για την αστική ανάπτυξη και τη
γεωργία.  Η διασφάλιση της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων
λυμάτων, ειδικά στη γεωργική παραγωγή, θα μπορούσε να μειώσει την άντληση από
τους διαχειριζόμενους υδάτινους πόρους και τα υπόγεια ύδατα.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετικής διαδικασία, 1η ανάγνωση 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
Δελτίο Tύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (22.01.2019)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Simona Bonafè (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Φάκελος διαδικασίας
Έρευνα του ΕΚ: θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την επαναχρησιμοποίηση του
νερού
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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0044+0+NOT+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190121IPR23924/meps-back-plans-to-promote-water-reuse-for-agricultural-irrigation
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124814/SIMONA_BONAFE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0169(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621857/EPRS_BRI(2018)621857_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621857/EPRS_BRI(2018)621857_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/water-quality_9403_pk


Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
 
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα
ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των
οποίων παρατίθενται παρακάτω.
 
Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό
Αρκτικό Ωκεανό
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα
ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
 
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον
τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του
Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που
συνοδεύουν τη συμφωνία
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη
και τη ρομποτική
 
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Εναντίωση  στα  δικαιώματα  των  γυναικών  και  στην  ισότητα  των  φύλων  στην  ΕΕ  -
Προφορική  ερώτηση
 
Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου
 
Έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 
Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου
 
The situation in Chechnya and the case of Oyub Titiev
 
Zimbabwe

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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•
•
•

Women's rights defenders in Saudi Arabia
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η κατάσταση στην Τεσετσενία και η περίπτωση του Oyub Titiev 
Ζιμπάμπουε 
Τα  δικαιώματα  των  υπερασπιστών  των  δικαιωμάτων  των  γυναικών  στη
Σαουδική  Αραβία
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 14Φεβρουαρίου
 
Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ
 
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την εξουσία του Κοινοβουλίου για
άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
 
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 
Συζήτηση /ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των
κρατών μελών
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής
ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση
 
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου
 
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
θεσμικό πλαίσιο  της ΕΕ
 
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου
 
Η κατάσταση στη Συρία - Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου
της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
 
Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
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Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου
 
Το  δικαίωμα  ειρηνικής  διαμαρτυρίας  και  η  αναλογική  χρήση  βίας  -  Δήλωση  της
Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου
 
Τα δικαιώματα των διαφυλικών ανθρώπων - Προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και
την Επιτροπή
 
Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 
 

Σύνοδος Ολομέλειας

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