
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2019
 
Η υποψηφιότητα Lagarde για την ΕΚΤ σε ψηφοφορία στη σύνοδο
της ολομέλειας του ΕΚ 
Το ΕΚ αναμένεται να στηρίξει την υποψηφιότητα της Christine Lagarde την
Τρίτη, φέρνοντάς τη έτσι ένα βήμα πιο κοντά στη θέση του προέδρου της ΕΚΤ.
 
 
Brexit: συζήτηση στο Κοινοβούλιο με το Michel Barnier για τις
τελευταίες εξελίξεις 
Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στο ΕΚ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και
ψηφοφορία για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από
την ΕΕ. 
 
 
Το ΕΚ συζητά τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο 
Η κατάσταση και η καταστροφή των δασών παγκόσμια αλλά και στην ΕΕ θα
συζητηθεί με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής τη Δευτέρα και
την Τρίτη το απόγευμα. 
 
 
Ψηφοφορία για 100 εκ. ευρώ επιπλέον για την έρευνα και το
πρόγραμμα Erasmus 
Την Τετάρτη το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει νέα κονδύλια ύψους 100 εκ. για τα
ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ (Horizon 2020, 80 εκ.) και την κινητικότητα των
νέων (Erasmus+, 20 εκ.).
 
 
Η νομοθεσία ενάντια στο «ξέπλυμα χρήματος» πρέπει να
εφαρμοστεί σωστά  
Να εναρμονιστούν και να εφαρμοστούν τάχιστα οι κανόνες για τη νομιμοποίηση
παράνομων εσόδων, ετοιμάζεται να ζητήσει το ΕΚ σε συζήτηση με την Επιτροπή
και το Συμβούλιο την Τετάρτη. 
 
 
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.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2019-09-16

 
 
Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2019
 

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 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

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

2 I 9

https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2019-09-16
https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Η υποψηφιότητα Lagarde για την ΕΚΤ σε
ψηφοφορία στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ
 
Το ΕΚ αναμένεται να στηρίξει την υποψηφιότητα της
Christine Lagarde την Τρίτη, φέρνοντάς τη έτσι ένα βήμα
πιο κοντά στη θέση του προέδρου της ΕΚΤ.
 
Πριν τη μυστική ψηφοφορία, θα πραγματοποιηθεί επίσης συζήτηση στη σύνοδο της
ολομέλειας.
 
Η επιτροπή Οικονομικής και  Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ έχει  ήδη στηρίξει  την
υποψηφιότητα της Christine Lagarde, έπειτα από τη σχετική ακρόαση την περασμένη
εβδομάδα. Η κα Lagarde αναμένεται να αντικαταστήσει το Mario Draghi.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων για
τη  θέση  του  προέδρου  της  ΕΚΤ,  ενώ  για  την  τελική  απόφαση  υπεύθυνο  είναι  το
Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Διαβούλευση
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (04.09.2019 - στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Εναρκτήριες δηλώσεις της Christine Lagarde προς τα μέλη της επιτροπής Οικονομικής
και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ (στα αγγλικά)
Γραπτές απαντήσεις της Christine Lagarde στο ερωτηματολόγιο της επιτροπής του ΕΚ
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=el
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EL.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk


Brexit: συζήτηση στο Κοινοβούλιο με το Michel
Barnier για τις τελευταίες εξελίξεις
 
Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στο ΕΚ θα πραγματοποιηθεί
συζήτηση και ψηφοφορία για τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. 
 
Μετά και τα αποτελέσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10
Απριλίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ μέχρι τις 31
Οκτωβρίου.
 
Για να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απλή
πλειοψηφία επί των εγκύρων (Άρθρο 50 (2) της Συνθήκης για την ΕΕ).
 
Διαβάστε περισσότερα για τις συζητήσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου όσον
αφορά το Brexit.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ψηφίσματα του ΕΚ και σύσταση του «Brexit Steering Group»
Πρόσθετες πληροφορίες
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/el/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/brexit_13108_pk


Το ΕΚ συζητά τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο
 
Η κατάσταση και η καταστροφή των δασών παγκόσμια
αλλά και στην ΕΕ θα συζητηθεί με εκπροσώπους του
Συμβουλίου και της Επιτροπής τη Δευτέρα και την Τρίτη το
απόγευμα. 
 
Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ορίζει το νέο πλαίσιο
δράσης  για  την  προστασία  και  αποκατάσταση  των  δασών  παγκόσμια.  Στο  κείμενο
τονίζεται ότι τα δάση φιλοξενούν το 80% της βιοποικιλότητας στην ξηρά, υποστηρίζουν
το βιοπορισμό περίπου ενός στους τέσσερις ανθρώπους παγκόσμια, ενώ είναι κρίσιμης
σημασίας για την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.
 
Η κατάσταση των δασών στην ΕΕ θα συζητηθεί  τη  Δευτέρα,  μετά την  έναρξη της
συνόδου της  ολομέλειας.
 
Συζητήσεις: Δευτέρα, 16 και Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ για την
προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
Ανακοίνωση (2019) - Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ για την προστασία και την
αποκατάσταση των δασών του πλανήτη (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/climate-change_13104_pk


Ψηφοφορία για 100 εκ. ευρώ επιπλέον για την
έρευνα και το πρόγραμμα Erasmus
 
Την Τετάρτη το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει νέα κονδύλια
ύψους 100 εκ. για τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ
(Horizon 2020, 80 εκ.) και την κινητικότητα των νέων
(Erasmus+, 20 εκ.).
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν την παροχή πρόσθετων πόρων
για την έρευνα και το πρόγραμμα Erasmus το Δεκέμβριο του 2018.
 
Τα μέλη του ΕΚ θα ψηφίσουν επίσης σχετικά με την επιστροφή ή όχι του πλεονάσματος
του 2018 ύψους 1,8 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη, μέσω της μείωσης των εισφορών τους
στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται σε ετήσια βάση σχετικά
με  πρόσθετους  πόρους  που  μπορεί  να  προέρχονται  από  τόκους  και  πρόστιμα  που
πληρώνονται στην Επιτροπή, αλλά και από την μη πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων
της ΕΕ.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Διαδικασία προϋπολογισμού 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης - Horizon 2020/Erasmus+
Σχέδιο έκθεσης - πλεόνασμα 2018
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (03.09.2019 - στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή: John Howarth (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο)
Φάκελος διαδικασίας - Horizon 2020/Erasmus+
Φάκελος διαδικασίας - πλεόνασμα 2018
Υπηρεσία Έρευνα του ΕΚ: «Erasmus+: κάτι περισσότερο από απλή κινητικότητα» (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

6 I 9

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_2493
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2019/09-03/1186382EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190902IPR60109/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/188636
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=el
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2021(BUD)&l=el
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Η νομοθεσία ενάντια στο «ξέπλυμα χρήματος»
πρέπει να εφαρμοστεί σωστά 
 
Να εναρμονιστούν και να εφαρμοστούν τάχιστα οι
κανόνες για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων,
ετοιμάζεται να ζητήσει το ΕΚ σε συζήτηση με την Επιτροπή
και το Συμβούλιο την Τετάρτη. 
 
Τα  μέλη  του  ΕΚ  παροτρύνουν  τα  κράτη  μέλη  να  ενσωματώσουν  τους  ήδη
συμφωνημένους  κανόνες  εναντίον  της  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες  στο  εθνικό  τους  δίκαιο.  Καταδεικνύουν  επίσης  την  έλλειψη
συνεργασίας και την κακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών ως τα κύρια
εμπόδια για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» και της χρηματοδότησης παράνομων
δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη.
 
Το ΕΚ αναμένεται επιπλέον να τονίσει την ανάγκη για την ενίσχυση των πόρων της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, δηλ. του σχετικού ελεγκτικού μηχανισμού της ΕΕ.
 
Το ψήφισμα θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: Ξέπλυμα χρήματος - πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά
των ελεγκτικών μηχανισμών της ΕΕ (στα αγγλικά)
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προς την καλύτερη
εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στα
αγγλικά)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 	Ενημερωτικό δελτίο για τις κύριες αλλαγές της 5ης οδηγίας για
την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (στα
αγγλικά)

Σύνοδος Ολομέλειας
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=345231&ref_id=762971&src=10&q=id%3A345231%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=345231&ref_id=762971&src=10&q=id%3A345231%2BAND%2Bsrc%3A10
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935


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.
 
Παρεμβάσεις  στις  εκλογικές  διαδικασίες  από  τρίτα  κράτη  και  διασπορά
αποπληροφόρησης  στην  Ευρώπη
 
Συζήτηση: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου
 
Ευρεσιτεχνία στις καλλιέργειες: προς εξαίρεση τα προϊόντα φυσικής προέλευσης
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου
 
Σύνοδος για την κλιματική αλλαγή: συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Συζήτηση: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Συζήτηση για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου
 
Σχεδόν  300  εκ.  ευρώ  από  την  ΕΕ  για  τις  πλημμύρες  του  2019  σε  Αυστρία,  Ιταλία
Ρουμανία
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
 
Συζήτηση για το Κασμίρ και τη Μπουρκίνα Φάσο
 
Συζήτηση: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου
 
Απειλές για το θεσμό των εθελοντών πυροσβεστών στην ΕΕ
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου
 
Καταπολέμηση του καρκίνου

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, 18 Σεπτεμβρίου
 
Διορισμός του αντιπροέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της ΕΚΤ Yves Mersch
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 
 

Σύνοδος Ολομέλειας

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