
 

Νέα της Συνόδου, 23-26 Νοεμβρίου 2020
 
Συλλογική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ΕΕ 
Οι ομάδες καταναλωτών που ζημιώνονται από παράνομες πρακτικές θα μπορούν
σύντομα να κινήσουν νομικές διαδικασίες συλλογικά και να ζητήσουν
αποζημιώσεις. 
 
 
Ελευθερία του Τύπου: ανησυχία για απόπειρες φίμωσης και
επιθέσεις 
Οι ευρωβουλευτές φοβούνται ότι η πολυφωνία κινδυνεύει σε πολλά κράτη μέλη
της ΕΕ και προειδοποιούν για την αυξανόμενη πίεση και παρενόχληση που
υφίστανται οι δημοσιογράφοι.
 
 
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν το «δικαίωμα στην επισκευή» για
τους καταναλωτές 
Συζήτηση και ψηφοφορία για την ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και με την αντιμετώπιση πρακτικών που
συντομεύουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.
 
 
Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ επιδεινώνεται 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Τρίτη και θα ψηφίσει την Τετάρτη την ετήσια
έκθεσή του για την περίοδο 2018-2019 σχετικά με την κατάσταση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. 
 
 
Συζήτηση για τις εξελίξεις στα κατεχόμενα  
Το ΕΚ θα συζητήσει την κατάσταση στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του
παράνομου μερικού ανοίγματος των κατεχόμενων Βαρωσίων, με τον
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell.
 
 
Η ΕΕ να θέσει στόχο την εξάλειψη της αστεγίας ως το 2030 
Τη Δευτέρα, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και ψηφίσει τρόπους για την
καταπολέμηση της αστεγίας και την εξάλειψη του αποκλεισμού από τη στέγαση
στην ΕΕ.
 
 
COVID-19: το Κοινοβούλιο ζητά πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν 
Οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να
αποτελούν εξαίρεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποστηρίζουν οι
ευρωβουλευτές. 

Σύνοδος Ολομέλειας
19-11-2020 - 17:38
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Σύνοδος Κορυφής Δεκεμβρίου: εμβόλια, τρομοκρατία και
προστασία του κλίματος  
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα κύρια θέματα της επικείμενης Συνόδου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τετάρτη το πρωί με την πρόεδρο της
Επιτροπής von der Leyen και τη Γερμανική Προεδρία.
 
 
Εκλογές Μαΐου 2019: απολογισμός με το βλέμμα στο μέλλον της ΕΕ 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα με συμπεράσματα από τις
Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, εξετάζοντας παράλληλα την τρέχουσα
κατάσταση των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων.
 
 
Το Κοινοβούλιο παρουσιάζει το σχέδιο του για μια νέα βιομηχανική
στρατηγική 
Μια αλλαγή στη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις
να αντιμετωπίσουν την κρίση και τις ψηφιακές και περιβαλλοντικές μεταβάσεις,
αναφέρουν οι ευρωβουλευτές. 
 
 
Συζήτηση με την επίτροπο Κυριακίδου: νέα φαρμακευτική
στρατηγική για την Ευρώπη 
Η βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικά προσιτά φάρμακα και η
στήριξη της καινοτομίας στη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ θα συζητηθούν
την Πέμπτη.
 
 
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/2020-11-23
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Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EbS
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2020-11-23
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
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Συλλογική προστασία των δικαιωμάτων των
καταναλωτών στην ΕΕ
 
Οι ομάδες καταναλωτών που ζημιώνονται από παράνομες
πρακτικές θα μπορούν σύντομα να κινήσουν νομικές
διαδικασίες συλλογικά και να ζητήσουν αποζημιώσεις. 
 
Μετά  τη  συμφωνία  στην  οποία  κατέληξαν  οι  διαπραγματευτές  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και οι υπουργοί της ΕΕ τον Ιούνιο, το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει
τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές την Τετάρτη.
 
Οι νέοι  κανόνες,  οι  οποίοι  θα συζητηθούν στη σύνοδο της ολομέλειας το πρωί της
Τρίτης, θα απαιτούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς αντιπροσωπευτικών
αγωγών που να εγγυώνται ότι θα υπάρχει επαρκής προστασία των καταναλωτών σε
περιστατικά ομαδικής ζημίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα κατάλληλες εγγυήσεις όσον
αφορά τις καταχρηστικές αγωγές. Αυτό θα δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα να
ζητούν ασφαλιστικά μέτρα ή μέτρα επανόρθωσης συλλογικά μέσω νομιμοποιούμενων
φορέων  (π.χ.  οργανώσεις  καταναλωτών  ή  δημόσιοι  φορείς)  και  θα  βελτιώσει  την
πρόσβασή  τους  στη  δικαιοσύνη.
 
Η  οδηγία  κάνει  διάκριση  μεταξύ  εγχώριων  και  διασυνοριακών  αγωγών,  με
εναρμονισμένα κριτήρια για τον ορισμό νομιμοποιούμενων φορέων για διασυνοριακές
υποθέσεις. Το πεδίο εφαρμογής της αφορά αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται
κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της.
 
Συζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
Θέση του Συμβουλίου (πρώτη ανάγνωση, 06.11.2020)
Δελτίο Τύπου για την ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ (26.03.2019, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/el/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ελευθερία του Τύπου: ανησυχία για απόπειρες
φίμωσης και επιθέσεις
 
Οι ευρωβουλευτές φοβούνται ότι η πολυφωνία κινδυνεύει
σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και προειδοποιούν για την
αυξανόμενη πίεση και παρενόχληση που υφίστανται οι
δημοσιογράφοι.
 
Η σύνοδος της ολομέλειας θα πραγματοποιήσει συζήτηση τη Δευτέρα σχετικά με την
κατάσταση  της  ελευθερίας  των  ΜΜΕ  στην  ΕΕ.  Στη  συνέχεια,  οι  ευρωβουλευτές
αναμένεται να υιοθετήσουν ψήφισμα το οποίο δίνει έμφαση στις πολιτικές παρεμβάσεις,
στην προστασία των δημοσιογράφων,  σε κινδύνους όπως η αύξηση της ρητορικής
μίσους  και  της  παραπληροφόρησης,  καθώς  και  στον  ρόλο  των  διαδικτυακών
πλατφορμών.
 
Το  σχέδιο  κειμένου  που  εγκρίθηκε  από  την  επιτροπή  Πολιτικών  Ελευθεριών
υπογραμμίζει  τις  «προσπάθειες  των  κυβερνήσεων  ορισμένων  κρατών  μελών  να
φιμώσουν τα επικριτικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης» και επιμένει ότι  δεν θα
πρέπει  να  διοχετευθούν  κονδύλια  της  ΕΕ  σε  κρατικά  ελεγχόμενα  μέσα  ή  για  τη
χρηματοδότηση  προπαγάνδας.
 
Ουγγρικές  παρεμβάσεις  στα  μέσα  ενημέρωσης  της  Σλοβενίας  και  της  Βόρειας
Μακεδονίας
 
Σε  χωριστή  συζήτηση  την  Τετάρτη,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  θα  συζητήσει  με
εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής τις παρεμβάσεις από παράγοντες της
Ουγγαρίας στα ΜΜΕ της Σλοβενίας και της Βόρειας Μακεδονίας
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (ελευθερία του Τύπου) και Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
(παρεμβάσεις της Ουγγαρίας)
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz (ΕΛΚ, Πολωνία)
Φάκελος διαδικασίας
Προστατεύοντας την ελευθερία του Τύπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Ψήφισμα του EK σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των MME στην EE
(3.05.2018)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό - ελευθερία του Τύπου
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-freedom-in-eu_13601_pk


Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν το «δικαίωμα
στην επισκευή» για τους καταναλωτές
 
Συζήτηση και ψηφοφορία για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας μέσω επαναχρησιμοποίησης και επισκευής
και με την αντιμετώπιση πρακτικών που συντομεύουν τη
διάρκεια ζωής των προϊόντων.
 
Η συζήτηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και η ψηφοφορία την Τετάρτη.
 
Στο σχέδιο ψηφίσματος για μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά, οι ευρωβουλευτές καλούν την
Επιτροπή να χορηγήσει στους καταναλωτές «δικαίωμα στην επισκευή» καθιστώντας τις
επισκευές  πιο  ελκυστικές,  συστηματικές  και  οικονομικά  αποδοτικές,  είτε  μέσω
εγγυήσεων για ανταλλακτικά που αντικαθίστανται, είτε μέσω καλύτερης πρόσβασης σε
πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρησή τους.
 
Επιμένουν επίσης στην αύξηση της στήριξης για τις αγορές μεταχειρισμένων αγαθών,
ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση πρακτικών που μειώνουν εσκεμμένα τη
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος και προκρίνουν τη βιώσιμη παραγωγή. Οι ευρωβουλευτές
επαναλαμβάνουν την απαίτησή τους για ένα κοινό φορτιστή για φορητές συσκευές,
πρακτική που θα μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα. αλλά και εξετάζουν κατά πόσον τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να φέρουν εμπορική σήμανση ανάλογα με την
ανθεκτικότητά τους, όπως για παράδειγμα μετρητές χρήσης και σαφείς πληροφορίες
σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: 25 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (26.10.2020, στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Εισηγητής: David Cormand (Πράσινοι, Γαλλία)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197503/DAVID_CORMAND/home
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Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην
ΕΕ επιδεινώνεται
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Τρίτη και θα ψηφίσει την
Τετάρτη την ετήσια έκθεσή του για την περίοδο 2018-2019
σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
στην ΕΕ. 
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να προειδοποιήσουν για την επιδείνωση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών στην ΕΕ και να υπογραμμίσουν την κρίσιμη
ανάγκη για έναν μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη
δικαιώματα.
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, το σχέδιο κειμένου
 

τονίζει ότι τα άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες έχουν πληγεί
περισσότερο από τη λιτότητα και ζητά οικονομικές πολιτικές που λαμβάνουν
υπόψη τα κοινωνικά πρότυπα 
καταδικάζει την ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της ισότητας των φύλων, των
δικαιωμάτων των γυναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας
και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και τη σειρά διαχρονικών μορφών βίας
κατά των γυναικών 
επισημαίνει ότι η χρήση της ρητορικής μίσους κανονικοποιείται ολοένα και
περισσότερο και ότι διάφορες μορφές ρατσισμού εκδηλώνονται όχι μόνο από
εξτρεμιστές  αλλά  και  από  ορισμένους  πολιτικούς  ηγέτες  και  μέλη
κυβερνήσεων 
καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και κατά δημοσιογράφων 
εκφράζει  τη  βαθιά  ανησυχία  του  για  τις  βίαιες  επαναπροωθήσεις  των
προσφύγων  και  την  κατάσταση  στα  κέντρα  υποδοχής  και  ταυτοποίησης 
επικρίνει τις προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων να αποδυναμώσουν τη
διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 
καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από την έγκριση νόμων που περιορίζουν την
ελευθερία  του  συνέρχεσθαι  και  καταδικάζει  τις  δυσανάλογες  βίαιες
παρεμβάσεις  από  αστυνομικές  δυνάμεις.
 

Συζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 

Σύνοδος Ολομέλειας
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Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values


Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην επιτροπή (17.11.2020, στα αγγλικά)
Εισηγήτρια: Clare Daly ( Ευρωπαϊκή Αριστερά, Ιρλανδία)
Φάκελος διαδικασίας
Ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ το 2018 (στα αγγλικά)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ:  Έκθεση 2018 (στα αγγλικά)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ:  Έκθεση 2019 (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό - Κράτος δικαίου (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό - Ελευθερία του Τύπου στην ΕΕ (στα αγγλικά)

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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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197731/CLARE_DALY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2199(INI)
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-freedom-in-eu_13601_pk


Συζήτηση για τις εξελίξεις στα κατεχόμενα 
 
Το ΕΚ θα συζητήσει την κατάσταση στην Κύπρο,
συμπεριλαμβανομένου του παράνομου μερικού
ανοίγματος των κατεχόμενων Βαρωσίων, με τον
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep
Borrell.
 
Την συζήτηση της Τρίτης θα ακολουθήσει ψήφισμα την Πέμπτη.
 
Τον  Οκτώβριο,  ο  δεξιός  υποψήφιος  Ersin  Tatar  (που  συντάσσεται  πλήρως  με  την
Τουρκία)  κέρδισε  τις  εκλογές  στην  κατεχόμενη  βόρεια  Κύπρο,  σε  μια  εκλογική
διαδικασία για την οποία επικριτές υποστηρίζουν ότι υπήρξε αθέμιτη επιρροή από την
Τουρκία.
 
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε
παράνομα τα κατεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων, για τον εορτασμό της
μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του κατεχομένου τμήματος της Κύπρου πριν
από 37 χρόνια. Η επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στα Βαρώσια καταδικάστηκε ως
παραβίαση των αποφάσεων του ΟΗΕ που αποσκοπούν στην επανένωση του, πληγωμένου
από τον πόλεμο, νησιού.
 
Συζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Αντιπροέδρου της ΕΕ/Ύπατου Εκπροσώπου, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Josep Borrell για τα Βαρώσια (15.11.2020, στα
αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - Ανατολική Μεσόγειος: η Τουρκία να σταματήσει αμέσως τις
παράνομες γεωτρήσεις (17.09.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Turkey: Remodelling the eastern Mediterranean Conflicting
exploration of natural gas reserves” (Σεπτέμβριος 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://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/88731/Varosha:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative%20Josep%20Borrell
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/88731/Varosha:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative%20Josep%20Borrell
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652048
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652048
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Η ΕΕ να θέσει στόχο την εξάλειψη της αστεγίας
ως το 2030
 
Τη Δευτέρα, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και ψηφίσει
τρόπους για την καταπολέμηση της αστεγίας και την
εξάλειψη του αποκλεισμού από τη στέγαση στην ΕΕ.
 
Το σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής Αναφορών επισημαίνει την επισφαλή κατάσταση
διαβίωσης περισσότερων από 700.000 ατόμων που έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη
στέγης  κάθε  νύχτα  στην  Ευρώπη,  αριθμός  που  αντιστοιχεί  σε  αύξηση 70% σε  μια
δεκαετία.
 
Το κείμενο τονίζει ότι η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζητάει
την ανάληψη ισχυρότερης δράσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προκειμένου να
εξαλειφθεί το φαινόμενο των αστέγων στην ΕΕ έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, το Κοινοβούλιο συνιστά την αύξηση της χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη, να
τεθούν ως προτεραιότητες η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση, την παροχή ισότιμης
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, τη στήριξη της ένταξης
στην  αγορά  εργασίας,  την  αποποινικοποίηση  της  αστεγίας  και  την  εφαρμογή
μακροπρόθεσμων  εθνικών  στρατηγικών  για  τους  άστεγους.
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: ψηφίσματα για επίκαιρα θέματα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην επιτροπή (10.11.2020)
Αναφορά με αριθ. 0546/2020 σχετικά με την αντιμετώπιση των ποσοστών των αστέγων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Περισσότερες πληροφορίες για την αστεγία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
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.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201106IPR91005/
http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0546%252F2020/html/Petition-No-0546%252F2020-by-Julia-Boehme-%2528Swedish%2529-on-tackling-homelessness-rates-in-the-European-Union
http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0546%252F2020/html/Petition-No-0546%252F2020-by-Julia-Boehme-%2528Swedish%2529-on-tackling-homelessness-rates-in-the-European-Union
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: το Κοινοβούλιο ζητά πλήρως
λειτουργικό χώρο Σένγκεν
 
Οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ
θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. 
 
Τη Δευτέρα, το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει  κείμενο στο οποίο τονίζεται η
ανάγκη  άμεσης  επιστροφής  σε  έναν  πλήρως  λειτουργικό  χώρο  Σένγκεν.  Οι
ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και η νομοθεσία
για τον χώρο Σένγκεν προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των μέτρων για
την πανδημία  σε  ευρωπαϊκό επίπεδο.  Το  κείμενο επισημαίνει  επίσης τις  αρνητικές
επιπτώσεις που έχει το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων στην ΕΕ για τους πολίτες των
παραμεθόριων περιοχών και τους διασυνοριακούς εργαζομένους, καθώς και για τους
σπουδαστές και τα ζευγάρια που ζουν σε διαφορετικές χώρες.
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης καλύτερο συντονισμό και συνεργασία, συμβατότητα
ανάμεσα  στις  εφαρμογές  ιχνηλάτησης  και  πρόσβαση  σε  αξιόπιστες,  επίκαιρες,
πολύγλωσσες πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα μέτρα
ασφαλείας σε ολόκληρη την ΕΕ.
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: ψηφίσματα για επίκαιρα θέματα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην επιτροπή (10.11.2020, στα αγγλικά)
Αναφορά αριθ. 0653/2020 σχετικά με το σύστημα Σένγκεν και τα μέτρα που ελήφθησαν
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «The impact of coronavirus on Schengen borders»
(27.04.2020, στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «Κλειστά σύνορα: ο πρόεδρος της επιτροπής Πολιτικών
Ελευθεριών ζητά αναλογικότητα, συντονισμό»

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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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201106IPR91003/
http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0653%25252F2020/html/Petition-No-0653%25252F2020-by-Lutz-Ren%2525C3%2525A9-Jusczyk-%252528Belgian%252529%25252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%25252C-bearing-2%2525C2%2525A0signatures%25252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0653%25252F2020/html/Petition-No-0653%25252F2020-by-Lutz-Ren%2525C3%2525A9-Jusczyk-%252528Belgian%252529%25252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%25252C-bearing-2%2525C2%2525A0signatures%25252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination


Σύνοδος Κορυφής Δεκεμβρίου: εμβόλια,
τρομοκρατία και προστασία του κλίματος 
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα κύρια θέματα της
επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την
Τετάρτη το πρωί με την πρόεδρο της Επιτροπής von der
Leyen και τη Γερμανική Προεδρία.
 
Στην Σύνοδο (10-11 Δεκεμβρίου), οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να αξιολογήσουν τη
συνολική  προσπάθεια  συντονισμού  της  καταπολέμησης  της  πανδημίας  COVID-19,
συμπεριλαμβανομένου  του  έργου  για  τα  εμβόλια  και  τις  δοκιμές,  καθώς  και  να
επανέλθουν στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με έναν νέο στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030. Επιπλέον,
θα ασχοληθούν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.
 
Οι ευρωβουλευτές ενδέχεται επίσης να αναφέρουν την κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο και τις σχέσεις με την Τουρκία, ενώ ορισμένοι είναι πιθανό να παροτρύνουν
το Συμβούλιο να υπογράψει τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, για τον οποίο
επετεύχθη  προσωρινή  συμφωνία  μεταξύ  των  διαπραγματευτών  Κοινοβουλίου  και
Συμβουλίου  στις  10  Νοεμβρίου.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «Συμβιβασμός για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ» (10.11.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ για την ψηφοφορία στην ολομέλεια σχετικά με τον νόμο για το
κλίμα (11.09.2020)
Ακρόαση του ΕΚ - «: MEPs seek answers from industry representatives» (22.09.2020, στα
αγγλικά)
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
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/news/el/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Εκλογές Μαΐου 2019: απολογισμός με το βλέμμα
στο μέλλον της ΕΕ
 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα με
συμπεράσματα από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019,
εξετάζοντας παράλληλα την τρέχουσα κατάσταση των
εκκρεμών μεταρρυθμίσεων.
 
Το ψήφισμα αναλύει τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2019 και
εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση των μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν από το
Κοινοβούλιο και εγκρίθηκαν το 2018. Σύμφωνα με το σχέδιο κειμένου, η ΕΕ θα πρέπει να
ενισχύσει τη δυναμική που οδήγησε στην αύξηση της εκλογικής συμμετοχής, ειδικά των
νέων, στόχος ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός πραγματικού
ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου. Στην κατεύθυνση αυτή, εξετάζει μεταξύ άλλων θέματα
όπως  η  διαδικασία  των  κορυφαίων  υποψηφίων,  το  ζήτημα  των  υπερεθνικών
ψηφοδελτίων,  η  εναρμόνιση  των  εθνικών  εκλογικών  νομοθεσιών  και  η  θεσμική
μεταρρύθμιση  της  ΕΕ.
 
Για να ενισχυθεί η δημοκρατία και να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τα κράτη μέλη
πρέπει  να  εξασφαλίσουν  ίση  ψήφο  και  εκπροσώπηση  για  όλους  τους  πολίτες.  Το
ψήφισμα χαιρετίζει επίσης την επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η
οποία θα μπορούσε να εξετάσει ζητήματα που σχετίζονται με δημοκρατικές διαδικασίες
και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
 
Συζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 

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/election-results-2019/el
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-european-elections-announced
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-european-elections-announced
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200615IPR81226/conference-on-future-of-europe-should-start-as-soon-as-possible-in-autumn-2020


Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην επιτροπή (28.10.2020, στα αγγλικά)
Εισηγητής: Pascal Durand (Renew, Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «The European Elections of May 2019: Electoral systems and
outcomes» (29.07.2019, στα αγγλικά)
Μελέτη του Θεματικού Τμήματος του ΕΚ για τα δικαιώματα των πολιτών και τις
συνταγματικές υποθέσεις - «Europeanising European Public Spheres» (15.06.2020, στα
αγγλικά)
Ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ σχετικά με τον Εκλογικό νόμο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τρέχουσα κατάσταση και ιστορικό (17.10.2019, στα αγγλικά)
Ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ σχετικά με τον Ρόλο και
εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (12.07.2019, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό - Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0211_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201024IPR90129/lessons-from-the-may-2019-elections-for-future-eu-reforms
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124693/PASCAL_DURAND/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2088(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652037
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652037
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654628
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654628
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654628
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642250
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642250
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637983
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637983
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Το Κοινοβούλιο παρουσιάζει το σχέδιο του για
μια νέα βιομηχανική στρατηγική
 
Μια αλλαγή στη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης θα
βοηθούσε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση
και τις ψηφιακές και περιβαλλοντικές μεταβάσεις,
αναφέρουν οι ευρωβουλευτές. 
 
Σε συζήτηση και ψηφοφορία την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο αναμένεται να καλέσει την
Επιτροπή  να  παρουσιάσει  μια  αναθεωρημένη  βιομηχανική  στρατηγική,  η  οποία  θα
αντικαταστήσει εκείνη που δημοσιεύτηκε τον Μαρτίου 2020, κατά τις πρώτες ημέρες
της πανδημίας COVID-19 και πριν από την κατάρτιση του σχεδίου Next Generation EU.
 
Η νέα στρατηγική θα πρέπει να συμβάλει στην ανάκαμψη από την τρέχουσα οικονομική
κρίση και στην ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Επιπλέον, θα πρέπει να βοηθήσει την ΕΕ στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, να
υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να διαχειριστεί τη διττή πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση και να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας .
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην επιτροπή (16.10.2020, στα αγγλικά)
Νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ: ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει;
Εισηγητής: Carlo Calenda (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

Φάκελος διαδικασίας
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

15 I 18

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_416
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0197_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201016IPR89558/meps-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201016IPR89558/meps-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197617/CARLO_CALENDA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2076(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2076(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Συζήτηση με την επίτροπο Κυριακίδου: νέα
φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
 
Η βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικά
προσιτά φάρμακα και η στήριξη της καινοτομίας στη
φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ θα συζητηθούν την
Πέμπτη.
 
Μετά την ανακοίνωση την Τρίτη από την Επιτροπή της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής
της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν πώς μπορεί να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η
πρόσβαση  των  ασθενών  σε  ασφαλή  και  οικονομικά  προσιτά  φάρμακα  και  πώς  θα
στηριχθεί η καινοτομία στην φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ με την επίτροπο Υγείας
Στέλλα Κυριακίδου.
 
Το  Κοινοβούλιο  αναμένεται  να  εξετάσει  τον  βαθμό  στον  οποίο  η  Επιτροπή  έχει
υιοθετήσει  τα  αιτήματά  τους.  Σε  αυτές  περιλαμβάνονται  η  εντατικοποίηση  των
προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων (η οποία έχει επιδεινωθεί
από την νόσο COVID-19) και η στροφή προς μια πιο ορθολογική χρήση των φαρμάκων
και διαχείριση των φαρμακευτικών απορριμμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 
Στις αρχές του τρέχοντος μήνα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με το
πρόγραμμα EU4Health, αφού εξασφάλισε τριπλασιασμό του προϋπολογισμού σε 5,1 δισ.
ευρώ στον συμβιβασμό για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020
 
Διαδικασία: δηλώσεις της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «MEPs welcome proposals for a European Health Union»
(17.11.2020, στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «EU4Health: το Κοινοβούλιο στρέφει την ΕΕ προς ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα υγείας» (13.11.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: «COVID-19: η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την
αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων» (17.09.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «COVID-19: Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την
αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων» (17.09.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «A pharmaceutical strategy for Europe: First steps» (στα
αγγλικά)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/


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.
 
Αντιμετώπιση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
 
Προς μια καινούρια ατζέντα για τον καταναλωτή για μετά το 2020
 
- Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
 
 
Διορισμός του Frank Elderson ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 
 
Κινητοποίηση του  Ταμείου  Αλληλεγγύης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης για  την  παροχή
βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για την
πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την
Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον
τομέα της δημόσιας υγείας
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 
 
Οι επιπτώσεις του κορονοϊου στην εξωτιρική πολιτική
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
 
Οι γεωπολιτικές επιτπώσεις των “συμφωνιών του Αβραάμ” στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής
 
Συζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Η καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήμετα κατά δημοσιάγραφων στον κόσμο
 
Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου αρμόδιου για  θέμετα Εξωτερικής  Πολιτικής  και
Άμυνας
 
Σηζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 
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•
•
•

Η  Σύμβαση  της  Κωνσταντινούπολης  και  η  βία  κατά  των  γυναικών  -  Δήλωση
τηςΕπιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
 
Κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
 
Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  της  ανάπτυξης  και  της  αποδοτικότητας  της
βοήθειας
 
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 24 Νοεμβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η επιδείνωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία 
Η κατάσταση στην Αιθιοπία 
Οι  διαρκείς  παραβιάσεις  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  στη  Λευκορωσία  και
συγκεκριμένα  η  δολοφονία  του  Roman  Bondarenko
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 
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