
 

Οι πιο σημαντικές στιγμές της ολομέλειας:
Ανασχηματισμός της Επιτροπής, προϋπολογισμός
της ΕΕ και νόμος για το κλίμα
 

Στην ολομέλεια οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του ανασχηματισμού της Επιτροπής,
ενέκριναν φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και συζήτησαν για την κατάσταση του
κράτους δικαίου στα κράτη μέλη.
 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε, την Τετάρτη, τον διορισμό της Μάρεντ ΜακΓκίνες ως
επιτρόπου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και
Ένωσης Κεφαλαιαγορών και την αλλαγή χαρτοφυλακίου του εκτελεστικού
αντιπροέδρου της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος αναλαμβάνει το
χαρτοφυλάκιο εμπορίου.
 
Σε έκθεση που ενέκριναν την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ενίσχυση του
κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της εδραίωσης ενός νέου μηχανισμού
που θα θέσει το σεβασμό του κράτους δικαίου ως προϋπόθεση για την εκταμίευση
πόρων της ΕΕ. Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, ζήτησαν την πλήρη και άνευ όρων τήρηση των
αξιών της ΕΕ στη Βουλγαρία.
 
Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, δήλωσε
το Κοινοβούλιο την Τετάρτη, σε ψηφοφορία για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.
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Από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-reducing-co2-emissions-rule-of-law-and-youth-unemployment_N01-
AFPS-201008-5NUM_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/allages-stin-epitropi/20201002IPR88430/oi-eurovouleutes-enekrinan-tis-allages-sti-sunthesi-tis-europaikis-epitropis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20201001STO88311/kratos-dikaiou-to-ek-zita-tin-prostasia-tou-proupologismou-kai-ton-axion-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20201001STO88311/kratos-dikaiou-to-ek-zita-tin-prostasia-tou-proupologismou-kai-ton-axion-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88445/voulgaria-pliri-kai-aneu-oron-sevasmo-ton-europaikon-axion-zita-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88431/nomos-gia-to-klima-auxisi-sto-60-tou-stochou-meiosis-ton-ekpompon-os-to-2030


Ψήφισε επίσης υπέρ του νομικά δεσμευτικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων
κατά 60% έως το 2030, συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990, και ενός ενδιάμεσου στόχου
για το 2040, ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2050. Σε
ξεχωριστή ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει
μοντέλα διαχείρισης δασών που στοχεύουν σε βιώσιμα από περιβαλλοντική, κοινωνική
και οικονομική άποψη δάση,
 
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης το Brexit και την οικονομική ανάκαμψη στα πλαίσια
συζήτησης με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Τσαρλς Μισέλ σχετικά με τη σύνοδο
κορυφής της ΕΕ της προηγούμενης εβδομάδας και την επικείμενη σύνοδο στις 15-16
Οκτωβρίου.
 
Όσον αφορά την ανάκαμψη, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη μέλη, σε ψηφοφορία
της Πέμπτης, να αναλάβουν ισχυρότερη δράση για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της
κρίσης του COVID-19 στους νέους, διασφαλίζοντας ότι όσοι νέοι εγγράφονται στα
προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλες και
προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και σε ποιοτική
εκπαίδευση. 
 
Όσον αφορά το Brexit, την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν δύο προτάσεις σχετικά
με τη Σήραγγα της Μάγχης με στόχο να διατηρήσουν το ίδιο σύνολο κανόνων που διέπει
ολόκληρη τη σιδηροδρομική σήραγγα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο περιέλθει σε καθεστώς
τρίτης χώρας.
 
Τη Δευτέρα το απόγευμα, η ολομέλεια ενέκρινε κανόνες για την βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των πλατφορμών crowdfunding της ΕΕ και την προστασία των επενδυτών.
Παρέχοντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τις υπηρεσίες crowdfunding στην ΕΕ, οι νέοι
κανόνες αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους στην εσωτερική
αγορά και να προωθήσουν τη διασυνοριακή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
 
Σε ψηφοφορία της Πέμπτης, οι ευρωβουλευτές, αντιτάχθηκαν στις προτάσεις της
Επιτροπής σχετικά με τα τρόφιμα που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου και ακρυλαμίδιο,
με στόχο την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων καταναλωτών, ιδίως των παιδιών.
 
Περισσότερα για τη σύνοδο ολομέλειας
Δελτία Τύπου
Flickr
Αποσπάσματα της συνόδου ολομέλειας
Κέντρο οπτικοακουστικού υλικού
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88442/mellontiki-dasiki-stratigiki-tis-ee-poiotiki-diacheirisi-dasikon-ektaseon
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201006IPR88601/we-should-strive-for-greater-strategic-autonomy-and-a-speedy-recovery-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88443/egguiseis-gia-ti-neolaia-oi-chores-tis-ee-na-ekmetalleutoun-tis-dunatotites-tous
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88446/eu-uk-relations-meps-approve-rules-to-ensure-eurotunnel-safety-and-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88439/final-vote-on-eu-rules-for-crowdfunding-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88447/parliament-objects-to-legislation-on-food-products-that-might-be-harmful-to-kids
http://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2020-09-14
https://www.flickr.com/people/european_parliament/
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Το ΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα
Facebook
Instagram
LinkedIn
Reddit
Twitter
EP Newshub
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