
 

Νέα της Συνόδου
Βρυξέλλες, 5-8 Οκτωβρίου 2020
 
Το Κοινοβούλιο ψηφίζει για τον ανασχηματισμό της Επιτροπής  
Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν σχετικά με την υποψηφιότητα της
ορισθείσας επιτρόπου McGuinness και για το νέο χαρτοφυλάκιο του
εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis.
 
 
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα: το ΕΚ ψηφίζει για το νέο στόχο
μείωσης εκπομπών για το 2030 
Προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, η ΕΕ
χρειάζεται να συμφωνήσει σε ένα πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης εκπομπών, λέει
το ΕΚ πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης. 
 
 
Μόνιμος μηχανισμός για την προστασία των Ευρωπαϊκών αξιών 
Το νομοθετικό ψήφισμα στοχεύει στην καταπολέμηση «αυταρχικών και
ανελεύθερων τάσεων» και «της διαφθοράς, της παραπληροφόρησης και της
κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων».
 
 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός: όχι χρηματοδότηση χωρίς
σεβασμό των αξιών της ΕΕ 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνομιλίες, το ΕΚ προειδοποιεί κατά της
«χαλάρωσης» του προτεινόμενου μηχανισμού για τη σύνδεση της
χρηματοδότησης με το σεβασμό του κράτους δικαίου.
 
 
Το ΕΚ αξιολογεί την έκβαση της έκτακτης συνόδου κορυφής με τον
πρόεδρο Michel 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της έκτακτης Συνόδου
Κορυφής, με έμφαση στις κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και των
γειτονικών της χωρών της ΕΕ. 
 
 
Ψήφισμα για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη
Βουλγαρία  
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Δευτέρα με εκπροσώπους του
Συμβουλίου και της Επιτροπής τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στη Βουλγαρία,
ενώ θα ακολουθήσει ψήφισμα την Πέμπτη. 
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Στήριξη της ανάκαμψης: συζήτηση με το Συμβούλιο για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν ο επόμενος προϋπολογισμός να μετριάσει την κρίση
του COVID-19 και να στηρίξει την ανάκαμψη, με άξονα την ψηφιακή τεχνολογία
και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 
 
 
ΕΚ: «τέλος» στις αναβολές της Οδηγίας για τις Γυναίκες στα
Διοικητικά Συμβούλια  
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν εκ νέου το «ξεπάγωμα» της Οδηγίας, η οποία
μπλοκάρεται στο Συμβούλιο εδώ και χρόνια, σε συζήτηση τη Δευτέρα.
 
 
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/2020-10-05
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Το Κοινοβούλιο ψηφίζει για τον ανασχηματισμό
της Επιτροπής 
 
Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν σχετικά με την
υποψηφιότητα της ορισθείσας επιτρόπου McGuinness και
για το νέο χαρτοφυλάκιο του εκτελεστικού αντιπροέδρου
Dombrovskis.
 
Προτού τεθεί σε ψηφοφορία η υποψηφιότητα της Mairead McGuinness (Ιρλανδία),  η
οποία είναι η νέα ορισθείσα επίτροπος αρμόδια για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα,
τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, όπως και του Valdis
Dombrovskis (Λετονία), ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου, θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν τρίωρες ακροάσεις στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.
 
Μετά τις ακροάσεις, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων (συντονιστές)
των επιτροπών θα αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων.
 
Στις 5 Οκτωβρίου, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών του ΕΚ θα εξετάσει τα
συμπεράσματα των δύο ακροάσεων και θα προωθήσει τη γνώμη της στη Διάσκεψη των
Προέδρων (δηλ. τον πρόεδρο και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων). Αυτοί θα
πραγματοποιήσουν στις 6 Οκτωβρίου την τελική αξιολόγηση και θα αποφασίσουν αν θα
κηρυχθεί η λήξη της διαδικασίας ή αν θα χρειαστούν περαιτέρω ενέργειες. 6 October.
 
Η ψηφοφορία στην ολομέλεια έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Λήψη απόφασης
 
Σύνδεσμοι
Ενημέρωση για τα ΜΜΕ: Ακροάσεις στις 2 Οκτωβρίου (στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα των ακροάσεων
Κανονισμός του ΕΚ, Παράρτημα VII
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/allages-stin-epitropi
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-TOC_EL.html#GAX7
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα: το ΕΚ ψηφίζει
για το νέο στόχο μείωσης εκπομπών για το 2030
 
Προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα
μέχρι το 2050, η ΕΕ χρειάζεται να συμφωνήσει σε ένα πιο
φιλόδοξο στόχο μείωσης εκπομπών, λέει το ΕΚ πριν από
την ψηφοφορία της Τετάρτης. 
 
Το ΕΚ θα συζητήσει την Τρίτη την πρόταση της Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό νόμο για
το κλίμα. Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στο να κάνει πράξη τις πολιτικές υποσχέσεις ότι η
ΕΕ θα γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 και να δώσει σε Ευρωπαίους πολίτες και
επιχειρήσεις τη νομική βεβαιότητα και το αίσθημα ασφάλειας που χρειάζονται για να
προετοιμαστούν για αυτή την αλλαγή.
 
Στο σχέδιο έκθεσης οι ευρωβουλευτές ζητούν να μειωθούν οι εκπομπές κατά 60% έως
το 2030, συγκριτικά με το 1990. Επιμένουν ότι, τόσο η ΕΕ, όσο και κάθε κράτος μέλος
ξεχωριστά, πρέπει να γίνουν κλιματικά ουδέτεροι μέχρι το 2050.
 
Καθοριστικό σημείο της Πράσινης Συμφωνίας 
 
Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2019) να υιοθετήσει το στόχο της
κλιματικής ουδετερότητας, η Επιτροπή πρότεινε το Μάρτιο του 2020 τον ευρωπαϊκό
νόμο για το κλίμα ο οποίος θα δεσμεύει νομικά την ΕΕ να γίνει κλιματικά ουδέτερη
μέχρι το 2050. Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή τροποποίησε την πρόταση προκειμένου
να ενσωματώσει το νέο στόχο για μείωση των εκπομπών το 2030.
 
Το ΕΚ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο πιέζοντας για μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή
νομοθεσία για το κλίμα και κήρυξε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης στις 28
Νοεμβρίου 2019.
 
Webinar για εκπροσώπους των ΜΜΕ
 
Στις 5 Οκτωβρίου, στις 14.00 - 16.00 (ώρα Βρυξελλών) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό
σεμινάριο  σχετικά  με  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  για  το  κλίμα  με  τη  συμμετοχή
σημαινόντων  ευρωβουλευτών.  Περισσότερες  πληροφορίες  για  το  πρόγραμμα  του
σεμιναρίου  στον  σχετικό  σύνδεσμο.
 
Παρακολουθήστε το ζωντανά εδώ.
 
Συζήτηση: Τρίτη 6 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd


Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου: «EU climate law: MEPs want to increase emission reductions target to 60% by
2030» (11.09.2020, στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Jytte Guteland (Σοσιαλιστές, Σουηδία)
Webinar για δημοσιογράφους για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα (5 Οκτωβρίου)
Ενημερωτικό Σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για τον ευρωπαϊκό νόμο για
το κλίμα (στα αγγλικά)
Ενημερωτικό Σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για την κλιματική αλλαγή
και τις δράσεις για το κλίμα (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου: «Κορυφαία προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κλιματική
αλλαγή, λένε οι πολίτες»
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191129IPR67710/korufaia-proteraiotita-gia-to-europaiko-koinovoulio-i-klimatiki-allagi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191129IPR67710/korufaia-proteraiotita-gia-to-europaiko-koinovoulio-i-klimatiki-allagi
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-green-deal_14101_pk


Μόνιμος μηχανισμός για την προστασία των
Ευρωπαϊκών αξιών
 
Το νομοθετικό ψήφισμα στοχεύει στην καταπολέμηση
«αυταρχικών και ανελεύθερων τάσεων» και «της
διαφθοράς, της παραπληροφόρησης και της κυριαρχία
ιδιωτικών συμφερόντων».
 
Το ψήφισμα του εισηγητή Michal Šimečka (Renew, Σλοβακία) προτείνει τη θέσπιση ενός
αντικειμενικού και τεκμηριωμένου μηχανισμού ο οποίος θα εποπτεύει ισότιμα και δίκαια
όλα τα κράτη μέλη, με στόχο την προστασία και την ενίσχυση της δημοκρατίας, του
κράτους  δικαίου  και  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων.  Η  ΕΕ  χρειάζεται  ένα  «ισχυρό,
συνεκτικό και θετικό θεματολόγιο» για την αποτελεσματική εφαρμογή των αξιών του
Άρθρου 2 ΣΕΕ, σύμφωνα με το κείμενο που έχει ήδη εγκρίνει η επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών.
 
Ο  νέος  «Ετήσιος  Κύκλος  Παρακολούθησης»,  ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει  τόσο
αποτρεπτικά όσο και διορθωτικά μέτρα, από εξειδικευμένες συστάσεις ανά χώρα (στα
πρότυπα  του  Ευρωπαϊκού  Εξαμήνου)  μέχρι  την  αιρεσιμότητα  των  κονδυλίων  του
προϋπολογισμού,  θα συγκεντρώσει  και  θα συμπληρώσει  όλους τους υφιστάμενους
μηχανισμού,  όπως αυτόν που προβλέπει  το  Άρθρο 7  ΣΕΕ και  η  ετήσια  έκθεση της
Επιτροπής για  το  κράτος δικαίου.
 
Στην ομιλία για την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιούλιο του 2019 και στις Πολιτικές
της  Κατευθύνσεις,  η  πρόεδρος  της  Επιτροπής  von  der  Leyen  δεσμεύτηκε  να
ανταποκριθεί κάθε φορά που η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου ζητήσει την
υποβολή νομοθετικής πρότασης.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία:  Τρίτη  6  Οκτωβρίου  (τροπολογίες)  και  Τετάρτη  7  Οκτωβρίου  (τελικό
κείμενο)
 
Διαδικασία: Νομοθετικό ψήφισμα
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim6bCRtp_qAhXL0KQKHcT3C7cQFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fruleoflaw_summary_150719_v3.pdf&usg=AOvVaw1mNopSiqr6yeSPYuYnEe-h
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_EL.html


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πώς μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει (infographic)
Ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός για το κράτος δικαίου - θεματολογικό δελτίο της Επιτροπής
(στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «European added value of an EU mechanism
on democracy, the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment» (30.09.2020,
στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «The Impact of Covid-19 Measures on
Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU» (23.04.2020, στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Protecting the rule of law in the EU: Existing
mechanisms and possible improvements» (06.11.2019, στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Parliament's right of legislative initiative»
(12.02.2020, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό για το κράτος δικαίου

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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/kratos-dikaiou-stin-polonia-i-diadikasia-energopoiisis-tou-arthrou-7
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/rule-of-law_10601_pk


Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός: όχι
χρηματοδότηση χωρίς σεβασμό των αξιών της ΕΕ
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνομιλίες, το ΕΚ
προειδοποιεί κατά της «χαλάρωσης» του προτεινόμενου
μηχανισμού για τη σύνδεση της χρηματοδότησης με το
σεβασμό του κράτους δικαίου.
 
Οι ευρωβουλευτές πρόκειται πιθανότατα να υπενθυμίσουν στα κράτη μέλη ότι το ΕΚ θα
συμφωνήσει  σε  έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (ΠΔΠ)  μόνο εφόσον υπάρξει
σαφής μηχανισμός αιρεσιμότητας για τη σύνδεση της χρηματοδότησης με το κράτος
δικαίου, ο οποίος θα επιτρέπει τη μείωση ή την αναστολή της χρηματοδότησης από την
ΕΕ εάν ένα κράτος μέλος δεν σέβεται το κράτος δικαίου.
 
Η συζήτηση με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής έχει προγραμματιστεί
για τη Δευτέρα.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σε ψήφισμα τους, σε συνέχεια της συμφωνίας του Ιουλίου του Συμβουλίου για τον
επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την λύπη τους
για το ότι το Συμβούλιο έχει σημαντικά αποδυναμώσει τις προσπάθειες της Επιτροπής
και του Κοινοβουλίου να διατηρήσουν το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και
τη δημοκρατία στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και του
σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU».
 
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο υιοθέτηση την διαπραγματευτική του εντολή
για  τις  νομοθετικές συνομιλίες  με  το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  επί  του κανονισμού
αιρεσιμότητας.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να βελτιωθεί πριν την
εγκρίνει το ΕΚ» (23.07.2020)
Νομοθετικό τραίνο για τον κανονισμό για το κράτος δικαίου (στα αγγλικά)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Protecting the EU budget
against generalised rule of law deficiencies» (25.06.2020, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: 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/doceo/document/TA-9-2020-0206_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EL.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200722IPR83804/i-sumfonia-gia-ton-proupologismo-tha-prepei-na-veltiothei-prin-tin-egkrinei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200722IPR83804/i-sumfonia-gia-ton-proupologismo-tha-prepei-na-veltiothei-prin-tin-egkrinei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Το ΕΚ αξιολογεί την έκβαση της έκτακτης
συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο Michel
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της
έκτακτης Συνόδου Κορυφής, με έμφαση στις
κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και των
γειτονικών της χωρών της ΕΕ. 
 
Την Τρίτη το πρωί ο πρόεδρος του Συμβουλίου Charles Michel θα παρουσιάσει στην
ολομέλεια του ΕΚ τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, συμπεριλαμβανομένων των
θεμάτων εξωτερικών υποθέσεων όπως τις σχέσεις με την Κίνα, την κατάσταση στη
Λευκορωσία και τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny. Ενδέχεται επίσης να βρεθούν στο
επίκεντρο της συζήτησης η ενιαία αγορά, η βιομηχανική πολιτική, καθώς και η ψηφιακή
μετάβαση.
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι  ευρωβουλευτές,  με το βλέμμα στραμμένο στο
μέλλον, θα τοποθετηθούν επί της επερχόμενης τακτικής Συνόδου Κορυφής που θα
πραγματοποιηθεί στις 15-16 Οκτωβρίου.
 
Συζήτηση: Τρίτη 6 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
 
Σύνδεσμοι
Ημερήσια διάταξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής
Φάκελος για τα ΜΜΕ
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τον COVID-19

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/2020/10/01-02/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201001IPR88301/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-1-2-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Ψήφισμα για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη
δικαιώματα στη Βουλγαρία 
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Δευτέρα με
εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής τις
συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στη Βουλγαρία, ενώ θα
ακολουθήσει ψήφισμα την Πέμπτη. 
 
Οι διαδηλώσεις στη Βουλγαρία ξεκίνησαν στις 9 Ιουλίου, με τους πολίτες να ζητούν την
παραίτηση του πρωθυπουργού Boyko Borissov και του γενικού εισαγγελέα Ivan Geshev,
βάσει καταγγελιών για διαφθορά και έλεγχο του κρατικού μηχανισμού από ιδιωτικά
συμφέροντα. Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους μετά από δύο περιστατικά που
είδαν το φως της δημοσιότητας και αύξησαν την αγανάκτηση του κόσμου σχετικά με τη
συστημική διαφθορά του πολιτικού συστήματος.
 
Το σχέδιο ψηφίσματος του εισηγητή Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
έχει  εγκριθεί  από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και  αναμένεται  να τεθεί  σε
ψηφοφορία κατά την επερχόμενη σύνοδο της ολομέλειας.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία:  Τετάρτη  7  Οκτωβρίου  (τροπολογία)  και  Πέμπτη  8  Οκτωβρίου  (τελικό
κείμενο)
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος (διαθέσιμο στις 07.10.2020)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή (02.10.2020, στα
αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: «European values: towards a permanent monitoring mechanism
against backsliding» (22.09.2020, στα αγγλικά)
Ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός για το κράτος δικαίου - θεματολογικό δελτίο της Επιτροπής
(στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «European added value of an EU mechanism
on democracy, the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment» (30.09.2020,
στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Protecting the rule of law in the EU: Existing
mechanisms and possible improvements» (06.11.2019, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό για το κράτος δικαίου

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/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2020/10-01/1214541EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200928IPR88007
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200928IPR88007
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/rule-of-law_10601_pk


Στήριξη της ανάκαμψης: συζήτηση με το
Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το
2021
 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν ο επόμενος προϋπολογισμός να
μετριάσει την κρίση του COVID-19 και να στηρίξει την
ανάκαμψη, με άξονα την ψηφιακή τεχνολογία και την
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 
 
Η συζήτηση της Δευτέρας θα ξεκινήσει με την παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης
του σχετικά με το πρώτο ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου 2021-2027 — που δεν έχει  ακόμη συμφωνηθεί  — (ΠΔΠ,  μακροπρόθεσμος
προϋπολογισμός της ΕΕ).
 
Οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να καταδικάσουν την προσπάθεια του Συμβουλίου να
μειώσει τον προϋπολογισμό του 2021, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ιδίως σε
βασικά προγράμματα της ΕΕ όπως η έρευνα και η καινοτομία, το Erasmus+, το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης, τα ταμεία για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων και
η εξωτερική δράση.
 
Μπορείτε να βρείτε περίληψη της θέσης του Κοινοβουλίου (και μια ανάλυση της θέσης
του Συμβουλίου) στο έγγραφο εργασίας του εισηγητή του ΕΚ για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ για το 2021, Pierre Larrouturou (Σοσιαλιστές, Γαλλία).
 
Οι  δημοσιονομικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για  το  2021 εγκρίθηκαν τον
Ιούνιο.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η  συζήτηση  (καθώς  και  οι  προετοιμασίες  και  οι  διαπραγματεύσεις  για  τον
προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021) πραγματοποιούνται υπό ασυνήθεις συνθήκες,
καθώς εξακολουθεί να μην υπάρχει πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ, το οποίο λειτουργεί
ως βάση για τους ετήσιους προϋπολογισμούς.
 
Χρονοδιάγραμμα της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2020.
 
Σε περίπτωση που το νέο ΠΔΠ δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή εγκαίρως για το 2021, οι
βουλευτές του ΕΚ ζήτησαν από την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για
το ΠΔΠ, προκειμένου να προστατευθούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων της ΕΕ και να
διασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης.
 

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/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1171
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/DT/2020/09-22/1213670EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197698/PIERRE_LARROUTUROU/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81248/supporting-the-recovery-parliament-adopts-budget-priorities-for-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81248/supporting-the-recovery-parliament-adopts-budget-priorities-for-2021
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/budgetary-procedures/2021-procedure
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78918/long-term-eu-budget-parliament-wants-safety-net-for-beneficiaries
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78918/long-term-eu-budget-parliament-wants-safety-net-for-beneficiaries


Συζήτηση: Δευτέρα Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός
 
Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα της Επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα του Συμβουλίου με τις θέσεις του για τον προϋπολογισμό του 2021
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: 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://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/1998(BUD)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10378-2020-INIT/en/pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


ΕΚ: «τέλος» στις αναβολές της Οδηγίας για τις
Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια 
 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν εκ νέου το «ξεπάγωμα»
της Οδηγίας, η οποία μπλοκάρεται στο Συμβούλιο εδώ και
χρόνια, σε συζήτηση τη Δευτέρα.
 
Η πρόταση  της  Επιτροπής  σχετικά  για  μια  Οδηγία  για  τη  βελτίωση  της  ισόρροπης
εκπροσώπησης  των  φύλων  σε  θέσεις  μη  εκτελεστικών  διοικητικών  στελεχών  των
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (γνωστή και ως Οδηγία «Γυναίκες στα ΔΣ»)
υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2013. Το κείμενο επιδίωκε να
αντιμετωπίσει την ανισότητα των φύλων απαιτώντας τουλάχιστον το 40% των μελών του
διοικητικού συμβουλίου εταιρειών του ιδιωτικού τομέα να είναι γυναίκες έως το 2020
και του δημόσιου τομέα μέχρι το 2018.
 
Έκτοτε, δεδομένων των αντιρρήσεων κάποιων κρατών μελών, δεν έχει επιτευχθεί καμία
συμφωνία και η πρόταση παραμένει κωλυόμενη στο Συμβούλιο.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το 2018 οι
γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 26% του συνόλου των μελών ΔΣ στις μεγαλύτερες
εισηγμένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ. Μόνο σε πέντε κράτη μέλη
(Γαλλία,  Ιταλία,  Σουηδία,  Φινλανδία  και  Γερμανία)  οι  γυναίκες  αντιπροσώπευαν
περισσότερο  από  το  ένα  τρίτο  (33%)  των  μελών  των  ΔΣ.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Βιντεοσκόπηση της ακρόασης του ΕΚ σχετικά με την οδηγία για τις Γυναίκες στα
Συμβούλια
Νομοθετικό τραίνο (στα αγγλικά)
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (20 Νοεμβρίου 2013) σχετικά με
την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο
εταιρειών
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: 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

13 I 15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A52012PC0614
https://eige.europa.eu/el/in-brief
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-gender-balance-on-boards
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/home/highlights
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.
 
Επείγουσα  έκκληση  προς  τα  κράτη  μέλη  για  πρόσθετους  πόρους  στο  πρόγραμμα
«European  Youth  Guarantee»
 
Συζήτηση: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 
Κάλεσμα για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και την ενίσχυση του τομέα
της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία  για  τους  κανόνες  της  ΕΕ  για  τις  πλατφόρμες  πληθοχρηματοδότησης
(«crowdfunding»)
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
 
Σκάνδαλα  Wirecard  και  FinCEN:  συζητήσει  στην  ολομέλεια  για  την  καταρρέουσα
χρηματοπιστωτική  εποπτεία
 
Συζητήσεις: Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 
Μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τα δάση: εξισορροπώντας την περιβαλλοντική και
την οικονομική βιωσιμότητα
 
Συζήτηση: Τρίτη 6 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Κάλεσμα για μέτρα για τις επιπτώσεις του COVID-19 στους οίκους περίθαλψης
 
Συζήτηση: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 
Σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου: ψηφοφορία για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη
σήραγγα της Μάγχης
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

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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Ναγκόρνο-Καραμπάχ:  πώς θα σταματήσουν οι  εχθροπραξίες στην αμφισβητούμενη
περιοχή
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Η κατάσταση στο Ιράν
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Διπλωματική αποστολή της ΕΕ στην Βενεζουέλα ενόψει πιθανών εκλογών
 
Συζήτηση: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Ανώτατα επιτρεπτά όρια ακρυλαμίδιου σε ορισμένες τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
 
Ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία:
 
- Ερυθραία, υπόθεση Dawitt Isaak
 
- Η νομοθεσία περί κατασκοπείας στη Νικαράγουα
 
-  Η κατάσταση των Αιθιόπων μεταναστών και  προσφύγων σε κέντρα κράτησης της
Σαουδικής Αραβίας
 
Συζήτηση: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 

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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