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Ειδική σύνοδος ολομέλειας για τη θέσπιση
έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό
 

Αυτή την Πέμπτη, το ΕΚ πραγματοποιεί ειδική σύνοδο ολομέλειας για την έγκριση των
πρώτων μέτρων που θα βοηθήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες του  κορονοϊού.
 
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν πλήρως τα πρωτοφανή μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για
να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την πανδημία και να μετριάσουν τις
επιπτώσεις της. Το ΕΚ είναι αποφασισμένο να παίξει το ρόλο του και να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνει την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών.
 
Κατά τη διάρκεια της συνόδου της 26ης Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές του ΕΚ θα
συζητήσουν και θα ψηφίσουν για τα ακόλουθα μέτρα:
 

Την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, η οποία
θα διαθέσει 37 δισ. ευρώ, από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, στα κράτη
μέλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 
Τη νομοθετική πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου
Αλληλεγγύης της  ΕΕ για  την  κάλυψη έκτακτων αναγκών στον  τομέα της
δημόσιας  υγείας 
Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξάλειψη των λεγόμενων
πτήσεων-φαντάσματα που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της έξαρσης
του Covid-19
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Η απάντηση της ΕΕ  στην απειλή του κορονοϊού
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-steps-up-coronavirus-response_N01-PUB-200320-CORU_ev
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Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει, επίσης, να εγκριθούν από το Συμβούλιο προκειμένου να
τεθούν σε ισχύ.
 
Υπό κανονικές συνθήκες, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Λόγω, όμως, της
εξάπλωσηςτου κορονοϊού, έχουν υιοθετηθεί ειδικά μέτρα ώστε οι ψηφοφορίες να
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
 
Η σύνοδος αυτή αντικαθιστά τη σύνοδο που ήταν προγραμματισμένη για τις 1-2
Απριλίου.
 
Μάθετε περισσότερα
Τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή
H ατζέντα της συνόδου ολομέλειας
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html

