
 

Οι πιο σημαντικές στιγμές της ολομέλειας:
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το μέλλον της
Ευρώπης, Brexit
 
Στην πρώτη ολομέλεια του 2020, το ΕΚ ζήτησε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έθεσε τους πολίτες στο επίκεντρο των
μεταρρυθμίσεων της ΕΕ.
 

Την Τετάρτη το ΕΚ ζήτησε την αύξηση του στόχου για τη μείωση των εκπομπών CO2 στο
55% μέχρι το 2030, υποστηρίζοντας το σχέδιο της ΕΕ να καταστεί η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Την προηγούμενη ημέρα, οι ευρωβουλευτές
συζήτησαν την πρόταση για την χρηματοδότηση αυτής της πράσινης μετάβασης και την
υποστήριξη των περιοχών που επηρεάζονται άμεσα από αυτήν.
 
Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν το όραμά
τους σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι πολίτες
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ.
 
Την ίδια ημέρα, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα ζητώντας τη διασφάλιση της
προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το
Brexit.
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Βασικά σημεία της ολομέλειας
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-brexit-green-deal-future-of-europe_N01-PUB-200117-5NUM_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-brexit-green-deal-future-of-europe_N01-PUB-200117-5NUM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200109STO69927/to-filodoxo-schedio-tis-ee-gia-ti-chrimatodotisi-draseon-gia-to-klima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69906/oi-polites-akrogoniaios-lithos-tis-diaskepsis-gia-to-mellon-tis-europis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69901/brexit-to-koinovoulio-proeidopoiei-gia-ta-dikaiomata-ton-politon


Οι ευρωβουλευτές έκαναν ζήτησαν τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων για την
αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,
ενόψει του συνεδρίου για τη βιοποικιλότητα του ΟΗΕ (COP 15) στην Κίνα, τον Οκτώβριο.
 
Στο επίκεντρο της ολομέλειας βρέθηκε, επίσης, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί σε
ψηφοφορία εντός του Ιανουαρίου.
 
Οι πρόσφατες κλιμακώσεις στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στο Ιράν βρέθηκαν
επίσης στην ατζέντα των ευρωβουλευτών. Σε ομιλία του στο ΕΚ, ο βασιλιάς Αμπντουλάχ
ΙΙ της Ιορδανίας υπογράμμισε τη σημασία της διαφύλαξης της ειρήνης στη Μέση
Ανατολή.
 
Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, παρουσίασε τις
προτεραιότητες της Προεδρίας του Συμβουλίου της χώρας του.
 
Το ΕΚ ενέκρινε, επίσης, ψήφισμα που επικρίνει την επιδείνωση της κατάστασης στην
Πολωνία και την Ουγγαρία όσον αφορά το κράτος δικαίου.
 
Σύνδεσμοι
Δελτία Τύπου
Φωτογραφίες από τη σύνοδο ολομέλειας
Βίντεο από τη σύνοδο ολομέλειας
Κέντρο οπτικοακουστικού υλικού
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69908/prostasia-tis-viopoikilotitas-to-ek-zita-desmeutikous-stochous
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69908/prostasia-tis-viopoikilotitas-to-ek-zita-desmeutikous-stochous
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200109STO69925/ti-einai-to-misthologiko-chasma-metaxu-ton-fulon-kai-pos-upologizetai
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200109STO69926/iran-pos-mporei-i-ee-na-voithisei-stin-apoklimakosi-ton-entaseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200109STO69928/o-vasilias-tis-iordanias-ampntala-ii-sto-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200109STO69928/o-vasilias-tis-iordanias-ampntala-ii-sto-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69904/croatian-presidency-priorities-discussed-in-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69907/epideinosi-tou-kratous-dikaiou-se-ouggaria-kai-polonia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69907/epideinosi-tou-kratous-dikaiou-se-ouggaria-kai-polonia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2019-12-16
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157712653620267
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

