
 

Νέα της Συνόδου
Βρυξέλλες, 29-30 Ιανουαρίου 2020
 
Εκδηλώσεις μνήμης για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του
Άουσβιτς 
Σε τελετή κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας ο πρόεδρος του ΕΚ Sassoli
και η επιζήσασα Liliana Segre θα κάνουν δηλώσεις για την 75η επέτειο της
απελευθέρωσης του Άουσβιτς. 
 
 
Brexit: Τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τη Συμφωνία Αποχώρησης του HB,
σε ψηφοφορία την Τετάρτη στις 18.00 (τοπική ώρα).
 
 
Το ΕΚ επιδιώκει ενίσχυση κανόνων για κοινό φορτιστή και
ηλεκτρονικά σκουπίδια  
Το ψήφισμα καλεί να ληφθούν μέτρα προς την κατεύθυνση ενός κοινού
φορτιστή για τα κινητά προς όφελος των καταναλωτών αλλά και για τον
περιορισμό του όγκου των ηλεκτρονικών σκουπιδιών. 
 
 
Οι ευρωβουλευτές αξιολογούν την ανθρωπιστική κατάσταση στα
ελληνικά νησιά  
Οι άθλιες συνθήκες των αιτούντων άσυλο, και ειδικά των ανηλίκων, που
βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά θα συζητηθούν στην ολομέλεια
του ΕΚ την Τετάρτη.
 
 
Έκκληση για μέτρα για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος
των φύλων στην ΕΕ 
Το ΕΚ θα παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη Στρατηγική της
ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, με δεσμευτικά μέτρα για τον περιορισμό του
μισθολογικού χάσματος. 
 
 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2020 
Συζήτηση για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής με την Πρόεδρο
von der Leyen, τον Αντιπρόεδρο Šefčovič και εκπρόσωπο της Κροατικής
Προεδρίας την Πέμπτη στις 9.00 (τοπική ώρα).
 
 

Σύνοδος Ολομέλειας
28-01-2020 - 14:54
20200123BRI70932

3

4

5

7

8

9

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
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Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια  
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα
θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2020-01-29
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Σύνδεσμοι
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2020-01-29
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


Εκδηλώσεις μνήμης για τα 75 χρόνια από την
απελευθέρωση του Άουσβιτς
 
Σε τελετή κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας ο
πρόεδρος του ΕΚ Sassoli και η επιζήσασα Liliana Segre θα
κάνουν δηλώσεις για την 75η επέτειο της απελευθέρωσης
του Άουσβιτς. 
 
Οι ευρωβουλευτές θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τη μέρα αφιερωμένη
στη μνήμη του Ολοκαυτώματος, 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση του ναζιστικού
στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς στις 27 Ιανουαρίου 1945.
 
Παρουσία  της  κας.  Anita  Lasker-Wallfisch,  παγκοσμίου  φήμης  βιολοντσελίστριας,
επιζήσασας του Άουσβιτς και εν ζωή μέλους της Ορχήστρας Γυναικών του Άουσβιτς, ο
Mischa και ο Maxim Maisky θα παίξουν σε βιολοντσέλο και πιάνο το κομμάτι «Από την
Εβραϊκή Ζωή: Προσευχή» του Ernest Bloch.
 
Περίπου στις 15:30 (τοπική ώρα) θα πάρει το λόγο στην ολομέλεια η Liliana Segre, δια
βίου Iταλίδα γερουσιαστής και επιζήσασα του Άουσβιτς καθώς και η Ursula von der Leyen,
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προς επιβεβαίωση) και ο Charles Michel, πρόεδρος
του Συμβουλίου (προς επιβεβαίωση).
 
Στις 15:45 το κουαρτέτο Karski  και  η μεσόφωνος Naomi  Couquet  θα εκτελέσουν το
«Kaddish» του Maurice Ravel,  το οποίο θα σημάνει  και  το τέλος της τελετής.
 
Τελετή: Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου
 
Σύνδεσμοι
Παρακολουθήστε την τελετή ζωντανά στο EbS+
Παρακολουθήστε την τελετή ζωντανά στο EP Live
Δελτίο Τύπου του Προέδρου Sassoli (στα αγγλικά, 21.01.2020) «Lessons of history are
being forgotten, Europe and world must act against rising antisemitism»
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «The European Union and
Holocaust remembrance» (EN/FR)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Supporting Holocaust
survivors» (EN/FR)
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

3 I 10

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Brexit: Τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τη Συμφωνία
Αποχώρησης του HB, σε ψηφοφορία την Τετάρτη στις
18.00 (τοπική ώρα).
 
Κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις Βρυξέλλες, το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει
για τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η πρόεδρος της
Επιτροπής  Ursula  von  der  Leyen  και  ο  αντιπρόεδρος  Maroš  Šefčovič,  η  υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας Nikolina Brnjac εκ μέρους της Προεδρίας του
Συμβουλίου και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Michel Barnier θα συμμετάσχουν
στη  συζήτηση  με  τους  ηγέτες  των  πολιτικών  ομάδων  που  θα  προηγηθεί  της
ψηφοφορίας,  περίπου  στις  16.15  (τοπική  ώρα).
 
Η ψηφοφορία στις 18.00 (τοπική ώρα) ορίστηκε σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της
διαδικασίας  επικύρωσης  από  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  της  θετικής  σύστασης  της
επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ. Για να τεθεί σε ισχύ, η Συμφωνία πρέπει
να  εγκριθεί  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  με  απλή  πλειοψηφία  επί  των  εγκύρων
(σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ) προτού υποβληθεί σε τελική
ψηφοφορία (με ειδική πλειοψηφία) στο Συμβούλιο.Μετά την ψηφοφορία, ο πρόεδρος
Sassoli θα προβεί σε δηλώσεις στην ολομέλεια και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί σύντομη
τελετή στο χώρο Yehudi Menuhin στις 18.15.
 
Διαδικασία: Νομοθετικό ψήφισμα (έγκριση)
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «The European Parliament after Brexit» (14-01-2020 - στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «The revised Brexit deal: What has changed and next steps?»
(22-10-2019 - στα αγγλικά)

Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Brexit: The final countdown [What Think Tanks are thinking]»
(24-01-2020 - στα αγγλικά)
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ΕΚ σχετικά με το Brexit
Ψηφίσματα του ΕΚ και σύσταση του «Brexit Steering Group» (στα αγγλικά)
Συνέντευξη του συντονιστή του Brexit για το Κοινοβούλιο και προέδρου του BSG Guy
Verhofstadt (RE, BE)
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
Ιστοσελίδα του επικεφαλής διαπραγματευτή για το  Brexit Guy Verhofstadt (RE, Βέλγιο)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)642259
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)642259
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200123STO70930/verhofstadt-on-future-eu-uk-relations-we-should-be-ambitious
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200123STO70930/verhofstadt-on-future-eu-uk-relations-we-should-be-ambitious
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/brexit_13108_pk
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97058/GUY_VERHOFSTADT/home


Το ΕΚ επιδιώκει ενίσχυση κανόνων για κοινό
φορτιστή και ηλεκτρονικά σκουπίδια 
 
Το ψήφισμα καλεί να ληφθούν μέτρα προς την κατεύθυνση
ενός κοινού φορτιστή για τα κινητά προς όφελος των
καταναλωτών αλλά και για τον περιορισμό του όγκου των
ηλεκτρονικών σκουπιδιών. 
 
Όταν αυτό που είναι καλό για τους καταναλωτές συμπίπτει με αυτό που είναι καλό για
το περιβάλλον, οφείλουμε να «αρπάζουμε» την ευκαιρία, είπαν οι ευρωβουλευτές σε
συζήτηση στην ολομέλεια στις 13 Ιανουαρίου.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένουν συγκεκριμένες δράσεις από την Επιτροπή,  όπως για
παράδειγμα πρόταση για ένα μόνο πρότυπο φορτιστή και μέτρα για τον περιορισμό του
όγκου των σκουπιδιών από ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Κάποιοι ζητούν επίσης
τα νέα τηλέφωνα και οι φορτιστές να πωλούνται ξεχωριστά.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στην  Οδηγία  για  το  ραδιοεξοπλισμό  του  2014,  οι  νομοθέτες  της  ΕΕ  (δηλαδή  το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) ζήτησαν τη δημιουργία ενός κοινού φορτιστή για όλα τα
κινητά τηλέφωνα και εξουσιοδότησαν την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με αυτό
το θέμα.
 
Η πολιτική «ενθάρρυνσης» της Επιτροπής προς τη βιομηχανία πάνω στο θέμα αυτό δεν
έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους των νομοθετών. Οι εθελοντικές συμφωνίες
μεταξύ των διαφόρων εταιρειών δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρ’ όλα
αυτά, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος δήλωσε η Επιτροπή: το 2009 υπήρχαν περισσότερα
από 30 είδη διαφορετικών φορτιστών, ενώ σήμερα υπάρχουν κυρίως τρεις.
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια παραγωγή ανά έτος σκουπιδιών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. μετρικούς τόνους, δηλαδή σε
παραπάνω από 6 κιλά κατ’ άτομο. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στην Ευρώπη το 2016 ήταν 12,3 εκατ. μετρικοί τόνοι, δηλαδή 16,6 κιλά κατά
μέσο όρο ανά κάτοικο.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 

Σύνοδος Ολομέλειας
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_el


Σύνδεσμοι
Οι παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών στην ολομέλεια (13.01.2020)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EL.html
Ιστοσελίδα της Επιτροπής - Πρότυπα φορτιστών για κινητά τηλέφωνα: Αξιολόγηση
αντικτύπου
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20140307IPR38122/enan-koino-phortiste-gia-ola-ta-kineta-zetoun-oi-eurobouleutes
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Οι ευρωβουλευτές αξιολογούν την ανθρωπιστική
κατάσταση στα ελληνικά νησιά 
 
Οι άθλιες συνθήκες των αιτούντων άσυλο, και ειδικά των
ανηλίκων, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ελληνικά
νησιά θα συζητηθούν στην ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη.
 
Για  πέμπτο  συνεχόμενο  χειμώνα,  χιλιάδες  άτομα  περιμένουν,  σε  υπερπλήρεις  και
ακατάλληλες εγκαταστάσεις, να επεξεργαστούν οι αρμόδιοι τις αιτήσεις ασύλου που
έχουν υποβάλλει και να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν
για το τι μέλλει γενέσθαι με τους πιο ευάλωτους και ειδικά τα παιδιά.
 
Κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο,  το ΕΚ επανέλαβε αρκετές φορές την
έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να μετεγκατασταθούν οι πρόσφυγες από την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υπάρχουν αυτή τη
στιγμή στα ελληνικά νησιά περισσότεροι  από 40.000 άνθρωποι.  Οι  ελληνικές αρχές
ελπίζουν να μειώσουν αυτό τον αριθμό απελαύνοντας εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα
να μείνουν πίσω στη χώρα καταγωγής τους ή σε μη ευρωπαϊκή χώρα διέλευσης, εφόσον
τεθεί σε ισχύ η νέα εθνική νομοθεσία στις αρχές του 2020.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016
Αφίξεις προσφύγων στα ελληνικά νησιά 2014-2020 (από την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ/UNHCR)
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

7 I 10

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170113IPR58030/prosphuges-parokhe-boetheias-gia-to-kheimona-kai-metaphora-se-alles-khores-tes-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170113IPR58030/prosphuges-parokhe-boetheias-gia-to-kheimona-kai-metaphora-se-alles-khores-tes-ee
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73518
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73518
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


Έκκληση για μέτρα για τη γεφύρωση του
μισθολογικού χάσματος των φύλων στην ΕΕ
 
Το ΕΚ θα παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει μια
φιλόδοξη Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων,
με δεσμευτικά μέτρα για τον περιορισμό του μισθολογικού
χάσματος. 
 
Σε συνέχεια της συζήτησης στην ολομέλεια στις 13 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές με
ψήφισμά  τους  την  Πέμπτη  θα  ζητήσουν  από  την  Επιτροπή  και  τα  κράτη  μέλη  να
γεφυρωθεί πλήρως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να εφαρμοστεί αυστηρά η
αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και να προτείνουν νομοθεσία για να εδραιωθεί η
μισθολογική διαφάνεια.
 
Παρόλο  που  η  αρχή  της  ίσης  αμοιβής  έχει  κατοχυρωθεί  στη  Συνθήκη  της  ΕΕ,  το
συνολικό  μισθολογικό  χάσμα  μεταξύ  των  φύλων  στην  ΕΕ  παραμένει  στο  16%  με
τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η κατάσταση χειροτερεύει όταν οι
γυναίκες συνταξιοδοτούνται:  η σύνταξή τους είναι  37% χαμηλότερη από αυτή των
ανδρών.
 
Στις πολιτικές προτεραιότητες 2019-2020, η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der
Leyen δεσμεύτηκε για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο της
επικείμενης Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων. Επιπρόσθετα, η νέα Επίτροπος για
την  Ισότητα  Helena  Dalli  ανακοίνωσε  δράσεις  για  τη  λήψη  δεσμευτικών  μέτρων
μισθολογικής  διαφάνειας  για  τις  πρώτες  100  μέρες  της  Επιτροπής.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα της Επιτροπής - Η κατάσταση στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
στην ΕΕ
Άρθρο - Τι είναι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και πώς υπολογίζεται;
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/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200109STO69925/ti-einai-to-misthologiko-chasma-metaxu-ton-fulon-kai-pos-upologizetai
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για
το 2020
 
Συζήτηση για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της
Επιτροπής με την Πρόεδρο von der Leyen, τον
Αντιπρόεδρο Šefčovič και εκπρόσωπο της Κροατικής
Προεδρίας την Πέμπτη στις 9.00 (τοπική ώρα).
 
Αυτό θα είναι το πρώτο πρόγραμμα εργασιών που θα παρουσιάσει η νέα Επιτροπή.
 
Οι ευρωβουλευτές θα εκθέσουν τις νομοθετικές και πολιτικές προτεραιότητές τους
βάσει των έξι νομοθετικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής. Αυτές περιλαμβάνουν την
Ευρωπαϊκή  Πράσινη  Συμφωνία,  την  κοινωνική  δικαιοσύνη  και  την  ευημερία,  την
ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, όπως
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και τις πολιτικές ασφάλειας και
μετανάστευσης, την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο, καθώς
και την επικείμενη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής και συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας: Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 (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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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191203IPR68087/europaiki-prasini-sumfonia-oi-protes-antidraseis-ton-eurovouleuton
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69906/oi-polites-akrogoniaios-lithos-tis-diaskepsis-gia-to-mellon-tis-europis
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2965(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2965(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


•
•

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.
 
Δηλώσεις  του  Αντιπροέδρου της  Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της  Ένωσης για
θέματα  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής  Ασφαλείας
 

Τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών 
Ο ινδικός νόμος περί ιθαγένειας
 

Συζήτηση: Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 
 
Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020 και 2021
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 30 Ιανουαρίου
 
Στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα και τις μεταφορές: Μέτρα που απαιτούνται έως
το 2030 και πέραν αυτού - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 
 

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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