
 

H εβδομάδα στο ΕΚ: μακροπρόθεσμος
προϋπολογισμός της ΕΕ, τουρισμός, Covid-19
 

Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν τις λεπτομέρειες της αναθεωρημένης πρότασης του
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού  και συζητούν για το μέλλον του τουρισμού και της
κινητικότητας των εργαζομένων.
 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζει την
Τετάρτη στην ολομέλεια του ΕΚ τον αναθεωρημένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της
ΕΕ (2021-2027) και το σχέδιο ανάκαμψης. Οι ευρωβουλευτές έχουν ήδη ζητήσει πακέτο
ανάκαμψης ύψους 2 τρισ. ευρώ για να βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις
συνέπειες της πανδημίας Covid-19.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-to-schedio-tis-ee-gia-tin-anakampsi-tis-oikonomias


Το ίδιο πρωί, αναμένεται να διεξαχθεί συζήτηση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΕΚ, Ντάβιντ
Σασόλι, τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων και τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα
Μέρκελ.
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές συζητούν για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και
τον ρόλο του ΕΚ. Σε ψήφισμα της 17ης Απριλίου, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη σύγκλησή
του το συντομότερο δυνατό.
 
Την επόμενη μέρα, η επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού συζητά το προτεινόμενο
πακέτο της ΕΚ για τον τουρισμό και τις μεταφορές, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικές
οδηγίες για τη σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, το άνοιγμα των
επιχειρήσεων αλλά και τις καλοκαιρινές διακοπές.
 
Την Τρίτη, η επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα εξετάσει τον τρόπο
με τον οποίο οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας επηρέασαν την
κινητικότητα των εργαζομένων, κυρίως των συμβασιούχων και των διασυνοριακών
εργαζομένων.
 
Επίσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ,
συζητά με την υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του ΕΚ για τον αντίκτυπο της
πανδημίας στην ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του
ζητήματος της παραπληροφόρησης. 
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