
 

Νέα της Συνόδου
Βρυξέλλες, 8-10 Ιουλίου 2020
 
Γερμανική Προεδρία: συζήτηση με την Angela Merkel για τις
προτεραιότητές της  
Το απόγευμα της Τετάρτης οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την
Καγκελάριο της Γερμανίας τη στρατηγική και τους κύριους στόχους της
Γερμανικής Προεδρίας τους επόμενους έξι μήνες.
 
 
Συζήτηση για τον προϋπολογισμό και την ανάκαμψη με τους
προέδρους της ΕΕ 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις θέσεις τους για τη χρηματοδότηση της
ΕΕ και την οικονομική ανάκαμψη σε συνάρτηση με τις συνεδριάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19.06 και 17.07.
 
 
Μεταρρύθμιση της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά
τον COVID-19 
Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την καταφανώς απαραίτητη
συνολική αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, με την
επίτροπο Στέλλα Κυριακίδου.
 
 
Το Κοινοβούλιο ψηφίζει για ευρείες μεταρρυθμίσεις στις οδικές
μεταφορές 
Οι ευρωβουλευτές αποφασίζουν για την βελτίωση των συνθηκών για
επαγγελματίες οδηγούς, την σαφήνεια των κανόνων για τις αποσπάσεις και την
καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών.
 
 
Προϋπολογισμός ΕΕ: το κράτος δικαίου ως προϋπόθεση για
ευρωπαϊκά κονδύλια; 
Οι ευρωβουλευτές θα απευθύνουν ερωτήματα προς το Συμβούλιο και την
Επιτροπή επί της θέσπισης προϋποθέσεων σχετικά με το κράτος δικαίου για την
εκταμίευση πόρων από το επόμενο ΠΔΠ.
 
 
Ανακοίνωση των συνθέσεων των νέων επιτροπών  
Τα ονόματα των ευρωβουλευτών που θα απαρτίζουν τη νέα υποεπιτροπή, τις
τρεις ειδικές επιτροπές και την εξεταστική επιτροπή θα ανακοινωθούν την
Παρασκευή.
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Το ΕΚ συζητά νέα μέτρα για το «ξέπλυμα» χρήματος  
Την Τετάρτη, θα συζητηθεί το σχέδιο της Επιτροπής εναντίον της
νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -
θα ακολουθήσει ψήφισμα την Παρασκευή. 
 
 
Πράσινη συμφωνία: απεξάρτηση από τον άνθρακα μέσω της
αποθήκευσης ενέργειας  
Για να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της
Ευρώπης, το ΕΚ ζητά να ενισχυθούν λύσεις αποθήκευσης όπως η ενέργεια από
υδρογόνο ή οι οικιακές μπαταρίες. 
 
 
Ένταξη των Ρομά: προς μια στρατηγική για μετά το 2020 
Την Πέμπτη το ΕΚ θα συζητήσει με την επίτροπο Dalli και εκπρόσωπο του
Συμβουλίου την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη και την στρατηγική της ΕΕ
για την επόμενη δεκαετία. 
 
 
Προς έγκριση 585 εκ. ευρώ για Σύρους πρόσφυγες σε Τουρκία,
Ιορδανία και Λίβανο 
Το ΕΚ θα ψηφίσει αν θα συνεχιστεί η στήριξη  προς πρόσφυγες και τοπικές
κοινότητες στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο ως απάντηση για την κρίση
στη Συρία. 
 
 
Συζήτηση για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στη
Μεσόγειο  
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κατάσταση στη Μεσόγειο και την
προβληματική δράση της Τουρκίας στην περιοχή με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της
ΕΕ Josep Borrell, την Πέμπτη.
 
 
Πολιτιστικές δραστηριότητες και COVID-19: η ΕΕ να βοηθήσει στην
ανοικοδόμηση 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν από την επίτροπο Gabriel σχέδιο για την
ενίσχυση του τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, που πλήττονται από τις
οικονομικές επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων.
 
 
Αποφασιστική στήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, για την
κοινωνική συνοχή 
Σε ψήφισμα που θα υποβληθεί την Παρασκευή, οι ευρωβουλευτές αναμένεται
να ζητήσουν δραστικά μέτρα για την αποφυγή της εκτόξευσης της ανεργίας και
της βαθιάς ύφεσης. 
 
 
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.
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2020-07-08
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Γερμανική Προεδρία: συζήτηση με την Angela
Merkel για τις προτεραιότητές της 
 
Το απόγευμα της Τετάρτης οι ευρωβουλευτές θα
συζητήσουν με την Καγκελάριο της Γερμανίας τη
στρατηγική και τους κύριους στόχους της Γερμανικής
Προεδρίας τους επόμενους έξι μήνες.
 
Η  Angela  Merkel  θα  παραστεί  αυτοπροσώπως  στη  σύνοδο  της  ολομέλειας  στις
Βρυξέλλες, κατά το πρώτο της ταξίδι εκτός Γερμανίας από το ξέσπασμα της πανδημίας,
στην  οποία  θα  μιλήσει  περίπου  στις  14.15  (τοπική  ώρα),  ενώ  θα  ακολουθήσουν
παρεμβάσεις από την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και τους επικεφαλής
των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Υπό  το  μότο  «Μαζί  για  την  Ανάκαμψη  της  Ευρώπης»,  η  Γερμανική  Προεδρία  του
Συμβουλίου θα εστιάσει στην οικονομική ανάκαμψη στον απόηχο της πανδημίας του
κορονοϊού,  μέσω  και  της  διαμεσολάβησης  για  την  επίτευξη  συμφωνίας  στις
διαπραγματεύσεις,  τόσο  για  το  Σχέδιο  Ανάκαμψης,  όσο  και  για  τον  επόμενο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (ΠΔΠ). Μετά την εξεύρεση κοινού τόπου μεταξύ των
Ευρωπαίων ηγετών για το ΠΔΠ, θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες με το Κοινοβούλιο, το
οποίο πρέπει να συναινέσει για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός.
 
Πέρα από την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας,  η  Γερμανική Προεδρία
ετοιμάζεται να συνδράμει στην ολοκλήρωση των συνομιλιών για τη μελλοντική σχέση
ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, την
ψηφιακή τεχνολογία και το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 8 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ 2020-2027
Ιστότοπος της Γερμανικής Προεδρίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Γερμανική Προεδρία)
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Συζήτηση για τον προϋπολογισμό και την
ανάκαμψη με τους προέδρους της ΕΕ
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις θέσεις τους για τη
χρηματοδότηση της ΕΕ και την οικονομική ανάκαμψη σε
συνάρτηση με τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις 19.06 και 17.07.
 
Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 15.30 περίπου (τοπική ώρα) της Τετάρτης. Την
Επιτροπή  και  το  Συμβούλιο  θα  εκπροσωπήσουν  η  πρόεδρος  von  der  Leyen  και  ο
πρόεδρος  Michel,  αντίστοιχα.
 
Στις 19 Ιουνίου, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων αντάλλαξαν απόψεις μέσω
τηλεδιάσκεψης σχετικά με τα σχέδια για τη σύσταση ενός ταμείου ανάκαμψης από την
κρίση του κορονοϊού και τις προτάσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ
που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2020 στο Κοινοβούλιο. Κατά τη
διάρκεια των συνομιλιών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.
 
Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν ξανά, αυτοπροσώπως αυτή τη φορά, στις Βρυξέλλες
στις 17 Ιουλίου για να προσπαθήσουν να φτάσουν σε συμφωνία μεταξύ τους για την
κοινή διαπραγματευτική τους θέση,  βάσει  συγκεκριμένων προτάσεων τις  οποίες ο
Charles Michel, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναμένεται να παρουσιάσει πριν
την έναρξη της συνόδου.
 
Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση μεταξύ των τριών προέδρων της ΕΕ και  της
Καγκελαρίου της Γερμανίας εκ μέρους της Γερμανικής Προεδρίας στις 8 Ιουλίου, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli είπε: «Οι διαπραγματεύσεις τώρα
ξεκινούν και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο. Η απόφαση της προέδρου von der Leyen να
ενεργοποιήσει το Άρθρο 324 της Συνθήκης ΕΕ δείχνει ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να δώσουν απαντήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες.
Σήμερα έλαβα εντολή από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία αποτελείται από τους
επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο, να διαπραγματευτώ τους όρους
μιας φιλόδοξης συμφωνίας».
 
Το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο (σε ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία) πριν
τεθεί σε ισχύ ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 8 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
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https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12016E324


Σύνδεσμοι
Ομιλία του προέδρου του ΕΚ David Sassoli στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (19.06.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Outcome of the European Council video-conference of 19 June
2020»
Επιστολή πέντε επικεφαλής πολιτικών ομάδων του ΕΚ προς τους επικεφαλής κρατών
και κυβερνήσεων της ΕΕ (18.06.2020 - στα αγγλικά)
Δηλώσεις της διαπραγματευτικής ομάδας του ΕΚ για τον μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό και τους ίδιους πόρους της ΕΕ (27.05.2020 - στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: «Η ΕΕ27 χρειάζεται πακέτο ανάκαμψης 2 τρισ. ευρώ για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19» (15.05.2020)
Ψήφισμα του ΕΚ (15.05.2020) σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους
ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 17-
18.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200512IPR78912/ek-paketo-anakampsis-2-tris-euro-gia-antimetopisi-ton-sunepeion-tou-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200512IPR78912/ek-paketo-anakampsis-2-tris-euro-gia-antimetopisi-ton-sunepeion-tou-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200115IPR70326/erotiseis-kai-apantiseis-gia-ton-makroprothesmo-proupologismo-tis-ee-pdp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Μεταρρύθμιση της στρατηγικής της ΕΕ για τη
δημόσια υγεία μετά τον COVID-19
 
Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την
καταφανώς απαραίτητη συνολική αναθεώρηση της
πολιτικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, με την επίτροπο
Στέλλα Κυριακίδου.
 
Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε τα κενά στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη
μέλη της αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία. Κατά τη
συζήτηση  με  την  επίτροπο  υγείας  Στέλλα  Κυριακίδου  το  βράδυ  της  Τετάρτης,  οι
ευρωβουλευτές θα εξετάσουν πώς τα συστήματα δημόσιας υγείας σε όλη την ΕΕ είναι
καλύτερα  προετοιμασμένα  και  συντονισμένα  για  την  αντιμετώπιση  μελλοντικών
απειλών.  Θα  ακολουθήσει  υποβολή  ψηφίσματος  την  Παρασκευή.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η ευθύνη για  τη  δημόσια  υγεία  και  ειδικά  για  τα  συστήματα προστασίας  της  είναι
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει
στη  βελτίωση  της  δημόσιας  υγείας  συνολικά,  στην  πρόληψη  και  τη  διαχείριση
ασθενειών, στην ελάττωση των παραγόντων που αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία, καθώς και στην εναρμόνιση των στρατηγικών για τη δημόσια υγεία μεταξύ των
κρατών μελών.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί σταθερά τη θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής της
ΕΕ για τη δημόσια υγεία. Στο ψήφισμα για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού μετά
το 2020 και το σχέδιο ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι θα πρέπει να συσταθεί
ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας.
 
Στο ενδιάμεσο, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις τις για το ύψους 9,4 δισ. ευρώ
πρόγραμμα «EU4Health», το οποίο θα λειτουργήσει την περίοδο 2021 - 2027 στο πλαίσιο
του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU».
 
Συζήτηση: Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 20.30 (τοπική ώρα)
 
Ψηφοφορία: Παρασκευή 10 Ιουλίου
 
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/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio/20200512IPR78912/ek-paketo-anakampsis-2-tris-euro-gia-antimetopisi-ton-sunepeion-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio/20200512IPR78912/ek-paketo-anakampsis-2-tris-euro-gia-antimetopisi-ton-sunepeion-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: «EU4Health: MEPs welcome proposal for dedicated EU health
programme» (28.05.2020 - στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: «EU Strategy on COVID-19 vaccines must guarantee safety and
accessibility for all» (22.06.2020 - στα αγγλικά)
Απειλές για την υγεία: ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ και της διαχείρισης κρίσεων
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον COVID-19
Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (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

8 I 21

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200604STO80507/apeiles-gia-tin-ugeia-enischusi-tis-etoimotitas-tis-ee-tis-diacheirisis-kriseon
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Το Κοινοβούλιο ψηφίζει για ευρείες
μεταρρυθμίσεις στις οδικές μεταφορές
 
Οι ευρωβουλευτές αποφασίζουν για την βελτίωση των
συνθηκών για επαγγελματίες οδηγούς, την σαφήνεια των
κανόνων για τις αποσπάσεις και την καταπολέμηση των
παράνομων πρακτικών.
 
Σε  ψηφοφορία  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη  για  την  τροποποίηση  των
αναθεωρημένων  κανόνων  για  τους  επαγγελματίες  οδηγούς,  οι  ευρωβουλευτές
εξετάζουν ειδικά τις αποσπάσεις τους,  τους χρόνους ανάπαυσης και  την καλύτερη
εφαρμογή των κανόνων για το καμποτάζ (δηλ. τη μεταφορά αγαθών από μεταφορείς με
έδρα σε τρίτες χώρες σε προσωρινή βάση). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν,
μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση δίκαιων αμοιβών για τους οδηγούς, την αποτροπή του
συστηματικού καμποτάζ, καθώς και στην καταπολέμηση του φαινομένου των εταιρειών -
βιτρίνα.
 
Οι  νέοι  κανόνες,  οι  οποίοι  έχουν  ανεπίσημα  συμφωνηθεί  με  το  Συμβούλιο,  θα
υιοθετηθούν αυτόματα εκτός αν εγκριθούν τροπολογίες με απόλυτη πλειοψηφία, δηλ.
με τουλάχιστον 353 ψήφους υπέρ.
 
Θα  πραγματοποιηθεί  συνέντευξη  Τύπου  για  το  πακέτο  μεταρρυθμίσεων  για  τις
μεταφορές με την εισηγήτρια Henna Virkkunen (ΕΛΚ, Φινλανδία), τον εισηγητή Ismail
Ertug (Σοσιαλιστές, Γερμανία) και την εισηγήτρια Kateřina Konečná (Ευρωπαϊκή Αριστερά,
Τσεχία) την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 10:00 (τοπική ώρα).
 
Οι  ευρωβουλευτές  αναμένεται  να  υιοθετήσουν  ακόμη  νέους  κανόνες  για  τις  ηλ-
εμπορευματικές μεταφορές («eFreight»), επιτρέποντας έτσι τις μεταφορές χωρίς έντυπα
έγγραφα.  Οι  νέοι  κανόνες  στηρίζονται  στην  αύξηση  της  χρήσης  ηλεκτρονικών
εγγράφων  και  αποσκοπούν  στην  εξοικονόμηση  χρόνος  και  χρημάτων.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 8 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, δεύτερη ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «Transport Committee approves major reform of road transport sector»
(08.06.2020 - στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (μεταφορές)

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/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/23699/KATERINA_KONECNA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/mobility_15101_pk


Προϋπολογισμός ΕΕ: το κράτος δικαίου ως
προϋπόθεση για ευρωπαϊκά κονδύλια;
 
Οι ευρωβουλευτές θα απευθύνουν ερωτήματα προς το
Συμβούλιο και την Επιτροπή επί της θέσπισης
προϋποθέσεων σχετικά με το κράτος δικαίου για την
εκταμίευση πόρων από το επόμενο ΠΔΠ.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει από το Μάιο του 2018 τη θέσπιση ενός μηχανισμού
για την προσωρινή παύση ή τη μείωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς κράτη
μέλη αν υπάρχουν «γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου» κατά την
επόμενη περίοδο του προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027).
 
Τον  Ιανουάριο  του  2019,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  υιοθέτησε  την  εντολή
διαπραγμάτευσής του, συμφωνώντας επί της αρχής με την πρόταση της Επιτροπής αλλά
ζητώντας  την  προστασία  των  τελικών  δικαιούχων  και  την  πλήρη  εμπλοκή  του
Κοινοβουλίου  στη  διαδικασία  λήψης  απόφασης  για  τέτοιου  είδους  μέτρα.
 
Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν έχουν ξεκινήσει, καθώς τα κράτη μέλη δεν
έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν για την κοινή τους θέση.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 9 Ιουλίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Νομοθετικό ψήφισμα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
(04.04.2020)
Δελτίο Τύπου: «Τα κράτη μέλη που δεν σέβονται το κράτος δικαίου αντιμέτωπα με
απώλειες πόρων» (17.01.2019)
Φάκελος διαδικασίας
Νομοθετικό παρατηρητήριο
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (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/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190109IPR23011/ta-krati-meli-pou-den-sevontai-to-kratos-dikaiou-antimetopa-me-apoleies-poron
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190109IPR23011/ta-krati-meli-pou-den-sevontai-to-kratos-dikaiou-antimetopa-me-apoleies-poron
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190109IPR23011/ta-krati-meli-pou-den-sevontai-to-kratos-dikaiou-antimetopa-me-apoleies-poron
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190109IPR23011/ta-krati-meli-pou-den-sevontai-to-kratos-dikaiou-antimetopa-me-apoleies-poron
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Ανακοίνωση των συνθέσεων των νέων
επιτροπών 
 
Τα ονόματα των ευρωβουλευτών που θα απαρτίζουν τη
νέα υποεπιτροπή, τις τρεις ειδικές επιτροπές και την
εξεταστική επιτροπή θα ανακοινωθούν την Παρασκευή.
 
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με ευρεία πλειοψηφία κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του
Ιουνίου  τη  σύσταση  μιας  υποεπιτροπής  για  φορολογικά  θέματα,  μιας  εξεταστικής
επιτροπής για τις μεταφορές ζώων και τρεις ειδικές επιτροπές για τον καρκίνο, την
τεχνητή  νοημοσύνη,  και  τις  παρεμβάσεις  από  ξένες  χώρες  στις  δημοκρατικές
διεργασίες  της  ΕΕ,  συμπεριλαμβανομένης  της  παραπληροφόρησης.
 
Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου David Sassoli θα καταστήσει επίσημη τη σύνθεση των
νέων επιτροπών, ανακοινώνοντας τα μέλη για κάθε μία από αυτές κατά τη σύνοδο της
ολομέλειας του Ιουλίου.
 
Η  υποεπιτροπή  και  η  εξεταστική  επιτροπή  θα  έχουν  από  30  μέλη,  ενώ  οι  ειδικές
επιτροπές θα έχουν 33. Η διαδικασία για τη σύσταση των επιτροπών ορίζεται στο Άρθρο
209 του Κανονισμού του ΕΚ.
 
Ανακοίνωση: Παρασκευή
 
Διαδικασία: Σύστασηεπιτροπών
 
Σύνδεσμοι
Απόφαση για τη σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων
Απόφαση για τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου
Απόφαση για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην
ψηφιακή εποχή
Απόφαση σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης

Απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων
παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε σχέση με την προστασία των ζώων
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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/20200615IPR81228/treis-nees-eidikes-epitropes-mia-exetastiki-kai-mia-monimi-upoepitropi-sto-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200615IPR81228/treis-nees-eidikes-epitropes-mia-exetastiki-kai-mia-monimi-upoepitropi-sto-ek
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-209_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-209_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-TOC_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Το ΕΚ συζητά νέα μέτρα για το «ξέπλυμα»
χρήματος 
 
Την Τετάρτη, θα συζητηθεί το σχέδιο της Επιτροπής
εναντίον της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - θα ακολουθήσει
ψήφισμα την Παρασκευή. 
 
Σε  συζήτηση  με  τον  εκτελεστικό  αντιπρόεδρο  της  Επιτροπής  Dombrovskis  και
εκπρόσωπο του Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να
αναφερθούν  σε  πάγιες  αδυναμίες  σχετικά  με  τον  εντοπισμό  των  χωρών  υψηλού
κινδύνου,  αλλά  και  εταιρειών-βιτρίνα  στην  ΕΕ.
 
Το Κοινοβούλιο συνεχίζει  να ζητά επίμονα τη θέσπιση σθεναρών πολιτικών για την
πρόληψη τέτοιου είδους φαινομένων μέσω της ένταξης χωρών υψηλού ρίσκου σε
«μαύρες λίστες» και της αντιμετώπιση των αδυναμιών των μητρώων εταιρειών όσον
αφορά την καταγραφή των πραγματικών κυριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να
ιχνηλατηθούν οι «αλυσίδες κυριότητας» των εταιρειών και τελικά να εφαρμοστούν οι
κανόνες για τη φορολόγηση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 
Οι ευρωβουλευτές είναι επίσης πιθανό να σχολιάσουν την ανισοβαρή εφαρμογή των
κανόνων  για  την  καταπολέμηση  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες  στην  ΕΕ,  φαινόμενο  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  επιλυθεί  δια  της
εναρμόνισης  των  εθνικών  κανόνων  μέσω  οδηγιών  της  ΕΕ  και  της  ενίσχυσης  του
εποπτικού  και  συντονιστικού  ρόλου  της  ΕΕ.
 
Οι θέσεις του Κοινοβουλίου θα συνοψιστούν σε ψήφισμα που θα υποβληθεί στη σύνοδο
της ολομέλειας το απόγευμα της Παρασκευής.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 8 Ιουλίου 
 
Ψηφοφορία: Παρασκευή 10 Ιουλίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ψήφισμα 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος (διαθέσιμο σύντομα)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Improving anti-money laundering policy» (14.05.2020 - στα
αγγλικά)
Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την πρόληψη
του ξεπλύματος χρήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (καταπολέμηση της
τρομοκρατίας)

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/plenary/el/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2686(RSP)
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Πράσινη συμφωνία: απεξάρτηση από τον
άνθρακα μέσω της αποθήκευσης ενέργειας 
 
Για να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο
ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, το ΕΚ ζητά να
ενισχυθούν λύσεις αποθήκευσης όπως η ενέργεια από
υδρογόνο ή οι οικιακές μπαταρίες. 
 
Στο μη δεσμευτικό ψήφισμα που θα υποβληθεί  την Παρασκευή,  οι  ευρωβουλευτές
τονίζουν τα πλεονεκτήματα της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές (το
λεγόμενο «πράσινο υδρογόνο»). Υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη
δημιουργία προτύπων της ΕΕ για μπαταρίες και για τον περιορισμό της εξάρτησης της
ΕΕ από την παραγωγή υδρογονανθράκων εκτός Ευρώπης.
 
Το ΕΚ εξετάζει επίσης τρόπους ανάπτυξης αποκεντρωμένης αποθήκευσης μέσω των
οικιακών μπαταριών, της αποθήκευσης οικιακής θέρμανσης, των τεχνολογιών «όχημα
προς δίκτυο» (δηλ. την προμήθεια ενέργειας από ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα) και
των «έξυπνων» συστημάτων οικιακής ενέργειας.
 
Σε ξεχωριστό ψήφισμα την Παρασκευή, το ΕΚ θα ζητήσει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες
γραμμές  για  χρηματοδότηση  προκειμένου  να  επικαιροποιηθούν  σημαντικά  έργα
ενέργειας ώστε να συνάδουν με την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και τους στόχους
της Συμφωνίας του Παρισιού.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ΕΕ θα χρειαστεί να είναι σε θέση να αποθηκεύει έξι
φορές περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με τις  σημερινές της δυνατότητες για να
πετύχει  μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 
Ψηφοφορία: Παρασκευή 10 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποθήκευση
ενέργειας (σύντομα διαθέσιμο)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (στα αγγλικά, 29.06.2020)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Claudia Gamon (Renew Europe, Αυστρία)
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά) «Energy
storage and sector coupling - Towards an integrated, decarbonised energy system»
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ενεργειακή ένωση)

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/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_15503_pk


Ένταξη των Ρομά: προς μια στρατηγική για μετά
το 2020
 
Την Πέμπτη το ΕΚ θα συζητήσει με την επίτροπο Dalli και
εκπρόσωπο του Συμβουλίου την κατάσταση των Ρομά στην
Ευρώπη και την στρατηγική της ΕΕ για την επόμενη
δεκαετία. 
 
Η  ενσωμάτωση  των  Ρομά  και  η  στρατηγική  της  ΕΕ  για  την  καταπολέμηση  των
διακρίσεων για μετά το 2020 θα συζητηθούν την Πέμπτη. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται
να  ζητήσουν  νομικά  δεσμευτικούς  στόχους  καθώς  επίσης  και  ένα  μηχανισμό
παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου αφενός να αποφευχθεί  η  κατάχρηση
σχετικών κονδυλίων,  αφετέρου να καταγράφονται  οι  συστημικές διακρίσεις.
 
Ενώ οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης, εκτιμάται ότι
το 80% εξ αυτών στα εννέα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο πληθυσμό Ρομά ζει  στη
φτώχεια.  Σε  πρόσφατη  συζήτηση  στην  επιτροπή  Πολιτικών  Ελευθεριών,  οι
ευρωβουλευτές επεσήμαναν τις βαθιές ρίζες της αθιγγανοφοβίας και του ρατσισμού
στην Ευρώπη.
 
Το 2011, η Επιτροπή παρουσίασε το πλαίσιο για Εθνικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης των
Ρομά  για  το  2011-2019,  το  οποίο  στοχεύει  στην  ενίσχυση  της  ισότητας  και  της
κοινωνικής ένταξης μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στη στέγαση. Οι Εθνικές Στρατηγικές ενισχύθηκαν
περαιτέρω με τη Σύσταση του Συμβουλίου το 2013 για τη μείωση των διακρίσεων και της
φτώχειας, καθώς και την θέσπιση από το 2016 της υποχρεωτικής ετήσιας έκθεσης για τα
κράτη μέλη.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά, Απρίλιος 2020)
«Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020: European Implementation
Assessment»
Ψήφισμα του ΕΚ για τις Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Preparing a post-2020 initiative on Roma equality and inclusion» (στα
αγγλικά)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα αγγλικά, 23.04.2020): «Overview of the impact of Coronavirus
measures on the marginalized Roma communities in the EU»
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://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2692(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_EL.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Προς έγκριση 585 εκ. ευρώ για Σύρους
πρόσφυγες σε Τουρκία, Ιορδανία και Λίβανο
 
Το ΕΚ θα ψηφίσει αν θα συνεχιστεί η στήριξη  προς
πρόσφυγες και τοπικές κοινότητες στην Τουρκία, την
Ιορδανία και το Λίβανο ως απάντηση για την κρίση στη
Συρία. 
 
Πόροι ύψους 485 εκ. ευρώ προορίζονται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των δυο
κύριων δράσεων για ανθρωπιστική στήριξη στην Τουρκία,  δηλ.  το Κοινωνικό Δίχτυ
Ασφαλείας  Έκτακτης  Ανάγκης  και  την  Υπό  Όρους  Μεταφορά  Χρημάτων  για  την
Εκπαίδευση.
 
Οι τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν πρόσφυγες στην Ιορδανία και το Λίβανο, αλλά και
οι Σύροι και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες από τη Συρία, θα στηριχθούν με συνολικά 100 εκ.
ευρώ. Οι  πόροι  αυτοί  θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων για την
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ενίσχυση βιοτικών πόρων και την παροχή υπηρεσιών
υγείας,  αποχέτευσης,  ύδρευσης  και  διαχείρισης  απορριμμάτων,  καθώς  και  για
προγράμματα  κοινωνικής  προστασίας.
 
Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
στο σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία).
 
Ψηφοφορία: Παρασκευή 10 Ιουλίου
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός
 
Σύνδεσμοι
Βίντεο: συνέντευξη με την εισηγήτρια
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Φάκελος διαδικασίας

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/echo/essn_en
https://ec.europa.eu/echo/essn_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0421
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/continuation-of-the-support-to-refugees-and-host-communities-in-response-to-the-syria-crisis-in-jordan-lebanon-and-turkey-extracts-from-the-report-by-monika-hohlmeier-epp-de_I192397-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/budg/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2092(BUD)&l=en


Συζήτηση για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της
Τουρκίας στη Μεσόγειο 
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κατάσταση στη
Μεσόγειο και την προβληματική δράση της Τουρκίας στην
περιοχή με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Josep Borrell,
την Πέμπτη.
 
Η ΕΕ έχει επανειλημμένως ασκήσει κριτική στην Τουρκία τους τελευταίους μήνες για τις
γεωτρήσεις που πραγματοποιεί σε ύδατα της Κύπρου, για τις εντάσεις που δημιουργεί
στο Αιγαίο και για την εμπλοκή της στη Λιβύη. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Borrell αναμένεται
να ενημερώσει τους ευρωβουλευτές σχετικά με τις πρόσφατες επισκέψεις του τον
Ιούνιο σε Ελλάδα και Κύπρο.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Μετά από σειρά προειδοποιήσεων προς την Τουρκία να σταματήσει  τις  παράνομες
γεωτρήσεις  της  στην  ΑΟΖ της  Κύπρου,  το  Συμβούλιο  αποφάσισε  τη  λήψη μέτρων
εναντίον  της  Τουρκίας.
 
Η  κατάσταση  είναι  τεταμένη  και  στο  Αιγαίο,  λόγω  των  τουρκικών  θαλάσσιων
διεκδικήσεων  και  παραβιάσεων  του  ελληνικού  εναέριου  χώρου,  οι  οποίες  έχουν
οδηγήσει  σε  σημαντική  επιδείνωση  των  ελληνοτουρκικών  σχέσεων.
 
Η  Τουρκία  έχει  κατηγορηθεί  επίσης  για  τη  συνεχή  εμπλοκή  της  στις  εσωτερικές
υποθέσεις της Λιβύης, για την καταστρατήγηση του εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών και
για την υπονόμευση των προσπαθειών για την εξεύρεση πολιτικής λύσης υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ. Η ΕΕ έχει καταδικάσει την κλιμάκωση της βίας στη Λιβύη και πραγματοποιεί
την  ναυτική  Επιχείρηση  «Ειρήνη»  για  την  επιτήρηση  του  εμπάργκο  όπλων  και  τη
συνδρομή  στην  εφαρμογή  του.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 9 Ιουλίου
 
Σύνδεσμοι
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/81536/greece-remarks-hrvp-josep-borrell-after-his-meeting-prime-minister-kyriakos-mitsotakis_en
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Πολιτιστικές δραστηριότητες και COVID-19: η ΕΕ
να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση
 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν από την επίτροπο Gabriel
σχέδιο για την ενίσχυση του τομέα του πολιτισμού και των
τεχνών, που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις
των περιοριστικών μέτρων.
 
Πολλές  επιχειρήσεις  στους  τομείς  του  πολιτισμού  και  των  τεχνών  βρίσκονται
αντιμέτωπες με την κατάρρευση, καθώς έχουν πληγεί βαριά από τα περιοριστικά μέτρα
για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Πολλοί χώροι εκδηλώσεων παραμένουν κλειστοί
ή  έχουν  ελαττώσει  δραματικά  τις  δραστηριότητές  τους,  ενώ οι  μελλοντικές  τους
προοπτικές  παραμένουν  ασαφείς.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Οι περισσότερο ευέλικτοι κανόνες για την παροχή ενίσχυσης από το κράτος, οι οποίοι
υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντίδραση στην πανδημία του
κορονοϊού και του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU», παρέχουν στα κράτη μέλη
περισσότερες επιλογές για τη στήριξη των δημιουργών και των επιχειρήσεων. Ωστόσο,
δεν έχει αποφασιστεί η διάθεση πόρων της ΕΕ στον τομέα αυτό.
 
Τα μέλη της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου έχουν ζητήσει να
παρασχεθεί  σημαντική  βοήθεια,  ειδικά  προς  τις  μικρές  επιχειρήσεις  και  τους
ελεύθερους  επαγγελματίες.  Στην  ίδια  κατεύθυνση,  έχουν  επικρίνει  αυστηρά  την
πρόταση της Επιτροπής για  την περικοπή της χρηματοδότησης του προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού
της ΕΕ.
 
Συζήτηση: Παρασκευή 10 Ιουλίου
 
Ψηφοφορία: Σεπτέμβριος 2020
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπήςt
 
Σύνδεσμοι
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «EU support for artists and the cultural and creative sector during
the coronavirus crisis» (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/news/el/press-room/20200502IPR78302/covid-19-schedio-diasosis-tou-politistikou-tomea-stin-ee-zitoun-eurovouleutes
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200502IPR78302/covid-19-schedio-diasosis-tou-politistikou-tomea-stin-ee-zitoun-eurovouleutes
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Αποφασιστική στήριξη σε επιχειρήσεις και
εργαζομένους, για την κοινωνική συνοχή
 
Σε ψήφισμα που θα υποβληθεί την Παρασκευή, οι
ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν δραστικά μέτρα
για την αποφυγή της εκτόξευσης της ανεργίας και της
βαθιάς ύφεσης. 
 
Στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητή José Gusmão (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Πορτογαλία), οι
ευρωβουλευτές απαιτούν την επιδότηση των μισθών των εργαζομένων από δημόσιους
πόρους, τη λήψη μέτρων εισοδηματικής στήριξης, καθώς και την επέκταση της κάλυψης
από τα  ταμεία  ανεργίας  και  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  υγείας.  Με τον  τρόπο αυτό θα
ελαττωθούν τα «σοκ» που προκαλεί η πανδημία στην εργασία και στην κοινωνία. Το
κείμενο καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την
απασχόληση υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και να είναι καλύτερα
προετοιμασμένη να αντιδράσει σε μελλοντικές κρίσεις.
 
Τα μέλη του ΕΚ επιμένουν ακόμη ότι  η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, της
φτώχειας και της έλλειψης στέγης θα πρέπει να αναβαθμιστούν ως προτεραιότητές στο
πλαίσιο  ενισχυμένων  «Εγγυήσεων για  τη  Νεολαία»,  μιας  ισχυρής  πρωτοβουλίας  «
Εγγύηση για τα Παιδιά» και της δράσης «Housing First». Αναμένουν επίσης την πρόταση
για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας, η οποία αναμένεται προς τα τέλη
του 2020.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Οι  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την  απασχόληση  (Άρθρο  148  ΣΛΕΕ)  περιέχουν
στρατηγικούς στόχους για τις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση
και  την κοινωνική ένταξη.  Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει  την προταθείσα νομοθεσία
κατόπιν  διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Οι  κατευθυντήριες γραμμές
αποτελούν  τη  βάση  για  συγκεκριμένες  συστάσεις  ανά  χώρα  (στο  πλαίσιο  του
Ευρωπαϊκού  Εξαμήνου)  για  κάθε  τομέα  ενδιαφέροντος.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις φετινές κατευθυντήριες γραμμές το Φεβρουάριο
του 2020, με στόχο την ενσωμάτωση των τεσσάρων πτυχών της Ετήσιας Στρατηγικής
για  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  (ASGS)  και  ιδιαίτερα  την  πτυχή  της  περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, σε συνάφεια με το όραμα για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες
μεταβάσεις.
 
Ψηφοφορία: Παρασκευή 10 Ιουλίου 
 

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/A-9-2020-0124_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/88715/JOSE_GUSMAO/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-unemployment-(reinsurance)-benefit-scheme
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/54/employment-policy
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_20
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_20


Διαδικασία: Διαβούλευση 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης στα
κράτη μέλη
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: «MEPs demand unprecedented support measures for EU firms and
workers» (22.06.2020 - στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Mitigating the employment and social effects of the Covid-19
pandemic» (09.06.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Coronavirus and the world of work» (24.04.2020)
Φάκελος διαδικασίας

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/doceo/document/A-9-2020-0124_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0124_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200622IPR81704/meps-demand-unprecedented-support-measures-for-eu-firms-and-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200622IPR81704/meps-demand-unprecedented-support-measures-for-eu-firms-and-workers
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=353760&ref_id=866107&src=10&q=id%3A353760%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=353760&ref_id=866107&src=10&q=id%3A353760%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649395
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0030(NLE)


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.
 
Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 8 Ιουλίου
 
Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 
Δήλωση του  Αντιπροέδρου της  Επιτροπής  /  Ύπατου  Εκπροσώπου της  Ένωσης  για
θέματα  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής  Ασφαλείας
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 9 Ιουλίου
 
Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - διορισμός (ΑΤ)
 
Ψηφοφορία (μυστική): Τετάρτη 8 Ιουλίου
 
25η επέτειος της Σρεμπρένιτσα - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Παρασκευή 10 Ιουλίου
 
Θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης,
επαλήθευσης και εξέτασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 9 Ιουλίου
 
Τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία κατά την κρίση COVID-19
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 8 Ιουλίου
 
Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική κρίση
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 9 Ιουλίου
 
Μια βιώσιμη στρατηγική για τα χημικά (προφορκή ερώτηση προς την Επιτροπή)
 
Συζήτηση: Πέμπτη 9 Ιουλίου 
 
Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών
επιπτώσεων του COVID-19 (προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή)

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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Συζήτηση: Παρασκευή 10 Ιουλίου
 
Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση
2019
 
Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων -
ετήσια έκθεση 2018
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 8 Ιουλίου
 

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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