
 

Νέα της Συνόδου
Βρυξέλλες, 14-17 Σεπτεμβρίου 2020
 
Κατάσταση της Ένωσης: η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der
Leyen στην ολομέλεια του ΕΚ 
Στον απόηχο της πανδημίας του COVID-19 και της οικονομική κρίσης, το ΕΚ θα
κάνει απολογισμό του έργου της Επιτροπής von der Leyen.
 
 
Ψηφοφορία για Ίδιους Πόρους: το ΕΚ ανοίγει το δρόμο για το
σχέδιο ανάκαμψης από τον κορονοϊό 
Το ΕΚ πρόκειται να επιταχύνει τη διαδικασία που θα δώσει τη δυνατότητα στην
ΕΕ να δανειστεί 750 δισ. ευρώ για το σχέδιο ανάκαμψης “Next Generation EU”.
 
 
Το ΕΚ ψηφίζει για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Προστασίας 
Το ΕΚ αναμένεται να ζητήσει την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας ώστε να μπορεί η ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλης
κλίμακας έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή του COVID-19.
 
 
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη στήριξη περιφερειών που
πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει τη θέση του για έναρξη διαπραγματεύσεων με το
Συμβούλιο για το Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης προκειμένου να περιοριστούν οι
κοινωνικές επιπτώσεις της πράσινης οικονομίας.
 
 
COVID-19: Εναρμόνιση στις διαδικασίες ελέγχου και στην
κατηγοριοποίηση κινδύνων στις χώρες της ΕΕ 
Το ΕΚ θα συζητήσει με Συμβούλιο και Επιτροπή την έλλειψη συντονισμού στις
αξιολογήσεις υγείας για τον COVID-19, τις κατηγοριοποιήσεις κινδύνων και τις
συνέπειες τους για τη ζώνη Σένγκεν.
 
 
Το ΕΚ ζητά μέτρα ανάκαμψης για τη στήριξη του ευρωπαϊκού
πολιτισμού που δοκιμάζεται σκληρά 
Σε ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη, το ΕΚ θέλει να ζητήσει
ειδική χρηματοδότηση για να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση του πολιτιστικού τομέα,
που έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση.
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Οι ευρωβουλευτές συζητούν τρόπους πρόληψης μελλοντικής
έλλειψης φαρμάκων 
Το ΕΚ είναι έτοιμο να προτείνει μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένου ενός
Ευρωπαϊκού Φαρμακείου έκτακτης ανάγκης, σε ψήφισμα που θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
 
Το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που
προέρχονται από τη ναυτιλιακή βιομηχανία 
Για την απεξάρτηση από τον ανθρακα στις μεταφορές, το ΕΚ πρόκειται να πιέσει
για περισσότερο φιλόδοξες δράσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα εκπομπών CO2
στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών.
 
 
Δράση για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής ρύπανσης ζητά το
ΕΚ 
Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι
ευρωβουλευτές θα ζητήσουν μέτρα για πιο συνετή χρήση και απόρριψη
φαρμακευτικών προϊόντων.
 
 
ΚΥΤ στη Μόρια: οι ευρωβουλευτές ζητούν επείγουσα ευρωπαϊκή
αντιμετώπιση 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να
αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση στο νησί της Λέσβου, μετά την
πυρκαγιά που έπληξε τη δομή στη Μόρια.
 
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σχετικά με τις εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο με τον  Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης Borrell  
Το ΕΚ θα αξιολογήσει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι
τουρκικές ερευνητικές δραστηριότητες για ενεργειακούς πόρους επιδεινώνουν
τις σχέσεις με την Αθήνα και τη Λευκωσία.
 
 
Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την κατάσταση στη Ρωσία, τη
Λευκορωσία και τον Λίβανο 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν θέματα εξωτερικής πολιτικής με τον
επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell στις Βρυξέλλες την
Τρίτη.
 
 
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/2020-09-14
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Κατάσταση της Ένωσης: η πρόεδρος της
Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ολομέλεια
του ΕΚ
 
Στον απόηχο της πανδημίας του COVID-19 και της
οικονομική κρίσης, το ΕΚ θα κάνει απολογισμό του έργου
της Επιτροπής von der Leyen.
 
Στην πρώτη της ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα ξεκινήσει
την Τετάρτη στις 9.15 (τοπική ώρα Βελγίου),  η  Ursula  von der  Leyen αναμένεται  να
αναφερθεί  στα  βασικά  σημεία  του  έργου  της  Επιτροπής  για  τον  μετριασμό  της
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης λόγω του COVID-19, καθώς και να παρουσιάσει το
όραμά της για οικονομική ανάκαμψη, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την
κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.
 
Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ θα αξιολογήσουν το έργο της Επιτροπής
και θα εκθέσουν τις απόψεις τους για τις προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2021.
 
Διαδικτυακό σεμινάριο
 
Την παραμονή της συζήτησης στην ολομέλεια, την Τρίτη στις 4μμ (τοπική ώρα Βελγίου),
θα πραγματοποιηθεί ένα δύωρο ζωντανό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος του ΕΚ Othmar
Karas και αρκετοί επικεφαλής των επιτροπών του ΕΚ θα συζητήσουν τις προτεραιότητες
της  ΕΕ,  θα  απαντήσουν  σε  ερωτήσεις  και  θα  ακούσουν  τις  ιδέες  πολιτών  και
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες από 150 δράσεις λαμβάνουν
χώρα στα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα για
την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η  συζήτηση  για  την  κατάσταση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  μια  από  τις
σημαντικότερες στιγμές όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογοδοτεί για το έργο της στους
δημοκρατικά  εκλεγμένους  εκπροσώπους  της  ΕΕ.  Επικεντρώνεται  σε  σημαντικά
ζητήματα, όπως η κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, η κλιματική αλλαγή, η ανεργία
των νέων και το μεταναστευτικό.
 
Αυτό το ετήσιο  γεγονός είναι  σημαντικό για  την προώθηση μια  πιο  διαφανούς και
δημοκρατικής  Ένωσης.  Αποτελεί  μια  ευκαιρία  για  να  έρθει  η  ΕΕ  πιο  κοντά  στους
πολίτες, αναδεικνύοντας τα κεντρικά σημεία δράσης της καθώς και τις προκλήσεις για
την  τρέχουσα  χρονιά.  Τα  δικαιώματα  των  πολιτών  και  η  δημοκρατική  διαδικασία
βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μοναδικής συζήτησης στην ολομέλεια του ΕΚ.
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Η πρώτη συζήτηση για  την Κατάσταση της Ένωσης έγινε  στο Στρασβούργο στις  7
Σεπτεμβίου 2010,  με  τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel  Barroso.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου
 
Συνέντευξη Τύπου προς επιβεβαίωση
 
Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα και άλλα)
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης -
About the State of the Union address - charting the course for the year ahead
Βίντεο κλιπ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό
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Ψηφοφορία για Ίδιους Πόρους: το ΕΚ ανοίγει το
δρόμο για το σχέδιο ανάκαμψης από τον
κορονοϊό
 
Το ΕΚ πρόκειται να επιταχύνει τη διαδικασία που θα δώσει
τη δυνατότητα στην ΕΕ να δανειστεί 750 δισ. ευρώ για το
σχέδιο ανάκαμψης “Next Generation EU”.
 
Οι  ευρωβουλευτές  επέσπευσαν  τη  διαδικασία  και  θα  γνωμοδοτήσουν  ήδη  στην
ολομέλεια του Σεπτεμβρίου για την Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους (“ORD”,  Own
Resources Decision). Το γεγονός αυτό επιταχύνει τη διαδικασία για την εφαρμογή αυτού
του καίριου ευρωπαϊκού νομοθετήματος, δίνοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα να
διεκδικήσει 750 δισ. ευρώ από τις αγορές για το ταμείο ανάκαμψης.
 
Η νομοθετική αυτή ψήφος του ΕΚ θα δώσει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο της ΕΕ να
υιοθετήσει άμεσα την Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους και να ξεκινήσει η διαδικασία
επικύρωσης στα 27 κράτη μέλη - ώστε το σχέδιο ανάκαμψης να τεθεί σε εφαρμογή το
συντομότερο δυνατόν.
 
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο σχέδιο έκθεσης του José Manuel Fernandes
(ΕΛΚ, Πορτογαλία) και της Valérie Hayer (RENEW, Γαλλία).
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Η ψηφοφορία του ΕΚ σε αυτή τη νομοθετική γνωμοδότηση είναι ένα βασικό βήμα ώστε
η Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και να επικυρωθεί
στη συνέχεια από τα κοινοβούλια των 27 κρατών μελών. Η Απόφαση για τους Ίδιους
Πόρους αποτελεί τη νομική βάση των πηγών εσόδων του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
 
Επιπρόσθετα, η νέα Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους θα αποτελέσει τη νομική βάση για
έγκριση  δανεισμού  κονδυλίων  από  τις  χρηματοοικονομικές  αγορές  για  τη
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης (“Next  Generation EU Recovery
Instrument”). Το Συμβούλιο υιοθετεί την απόφαση με ομοφωνία έχοντας συμβουλευτεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτού τεθεί σε ισχύ, το οποίο προβλέπεται να συμβεί τον
Ιανουάριο του 2021 μαζί με το νέο ΠΔΠ, η Απόφαση για τους Ίδιους Πόρους πρέπει να
επικυρωθεί από τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου
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Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για το σύστημα Ιδίων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (01.09.2020, στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Η μελλοντική χρηματοδότηση και ανάκαμψη: ο ρόλος του ΕΚ και τα επόμενα βήματα
Δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό
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Το ΕΚ ψηφίζει για την ενίσχυση των
δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Προστασίας
 
Το ΕΚ αναμένεται να ζητήσει την ενίσχυση του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ώστε να μπορεί η ΕΕ
να ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλης κλίμακας
έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή του COVID-19.
 
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε τα κράτη μέλη για να
σωθούν ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.  Ωστόσο,  η πανδημία
κατέδειξε  περιορισμούς  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  λειτουργεί  αυτή  τη  στιγμή  ο
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων, σε περιπτώσεις όπου πολλά κράτη μέλη πλήττονται
ταυτόχρονα από την ίδια έκτακτη ανάγκη. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται ως εκ τούτου
να υπερψηφίσουν την ενδυνάμωση του ρόλου της ΕΕ μέσω του μηχανισμού rescEU
προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ότι  τα  κράτη  μέλη  δεν  θα  στηρίζονται  μόνο  σε  ίδιο
εξοπλισμό και εθελοντική βοήθεια όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους
έκτακτες  καταστάσεις.  Στις  τρέχουσες  διαπραγματεύσεις  για  τον  ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό και το ταμείο ανάκαμψης, το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τη σημαντική
αύξηση στο εν λόγω κομμάτι του προϋπολογισμού που έχει προτείνει η Επιτροπή.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ενώ η ψηφοφορία την Τετάρτη.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δημιουργήθηκε το 2013, αρχικά, για την ενίσχυση
της συνεργασίας με σκοπό να βελτιωθεί η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση
καταστροφών.  Όταν το  μέγεθος μιας  κατάστασης έκτακτης ανάγκης ξεπερνά την
ικανότητα μίας χώρας να ανταποκριθεί, τότε η χώρα αυτή μπορεί εθελοντικά να ζητήσει
βοήθεια από άλλες χώρες μέσω του Μηχανισμού.
 
Το 2019, δημιουργήθηκε το rescEU για να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να βοηθάει
απευθείας τα κράτη μέλη που πλήττονται από καταστροφές όταν η εθνική τους επάρκεια
φτάνει στα όριά της. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα που διαθέτει έχουν
υποστηρίξει τα κράτη στη διάσωση ζωών εν μέσω σεισμών, τυφώνων, πλημμυρών και
δασικών πυρκαγιών. Βοήθησε επίσης στην εκκένωση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων
περισσότερων από 75.000 Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.
Ιατρικός  εξοπλισμός,  όπως αναπνευστήρες,  ατομικός  προστατευτικός  εξοπλισμός,
αναλώσιμα  εργαστηρίων  και  θεραπείες,  έχουν  παρασχεθεί  μέσω  του  rescEU
προκειμένου  να  ενισχυθούν  οι  εθνικές  υπηρεσίες  υγείας  κατά  τη  διάρκεια  της
πανδημίας.

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/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Ιστοσελίδα του εισηγητή Νίκου Ανδρουλάκη (Σοσιαλιστές, Ελλάδα)
Φάκελος διαδικασίας
Αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν Μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας της Ένωσης (02.06.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ “Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να βελτιωθεί πριν
την εγκρίνει το ΕΚ” (23.07.2020)

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-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200722IPR83804/i-sumfonia-gia-ton-proupologismo-tha-prepei-na-veltiothei-prin-tin-egkrinei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200722IPR83804/i-sumfonia-gia-ton-proupologismo-tha-prepei-na-veltiothei-prin-tin-egkrinei-to-ek


Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη στήριξη
περιφερειών που πλήττονται περισσότερο από
την ενεργειακή μετάβαση
 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει τη θέση του για έναρξη
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για το Ταμείου
Δίκαιης Μετάβασης προκειμένου να περιοριστούν οι
κοινωνικές επιπτώσεις της πράσινης οικονομίας.
 
Μερικά από τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης συμπεριλαμβάνουν
τη  δημιουργία  ενός  «Πράσινου  Μηχανισμού  Επιβράβευσης»,  την  πρόταση  για
συγχρηματοδότηση έως 85% του κόστους των επιλέξιμων έργων σε όλη την ΕΕ, τη
μεταφορά  πόρων  από  άλλα  ταμεία  συνοχής  σε  εθελοντική  βάση,  καθώς  και  τη
διεύρυνση  το  πεδίου  του  ταμείου.
 
Για να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μπορούν να ξεκινήσουν το
συντομότερο δυνατό, η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ζήτησε τόσο το σχέδιο
έκθεσης όσο και η εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων να ψηφιστούν απευθείας
από την ολομέλεια. Σύμφωνα με το άρθρο 71 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΚ, εάν
το Κοινοβούλιο στο σύνολό του επρόκειτο να απορρίψει μία απόφαση κοινοβουλευτικής
επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων, η έκθεση θα μπορούσε να ψηφιστεί μόνο
κατά τη διάρκεια επόμενης ολομέλειας, καθυστερώντας έτσι τις διαπραγματεύσεις
μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετική πρωτοβουλία για το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των περιφερειών που πλήττονται
περισσότερο και στην ελάττωση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της μετάβασης.
Η  πρόταση  αυτή  είναι  η  πρώτη  νομοθετική  πρωτοβουλία  που  εφαρμόζει  τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στα τέλη Μαΐου 2020, η Επιτροπή
πρότεινε  τη  σημαντική  αύξηση  του  προϋπολογισμού  του  Ταμείου  μέσω  μιας
αναθεωρημένης  πρότασης  συνολικού  ύψους  44  δισ.  ευρώ  σε  τρέχουσες  τιμές.
 
Ψηφοφορία:  επί  των  τροπολογιών  την  Τρίτη  15  Σεπτεμβρίου,  τελική  ψηφοφορία:
Τετάρτη,  16 Σεπτεμβρίου,  ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων την Πέμπτη 17
Σεπτεμβρίου ώρα 8.30πμ
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση), 1η ανάγνωση (εντολή)
 

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-9-2020-0135_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_EL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (08.07.2020) “Δίκαιη μετάβαση
στις περιφέρειες: στήριξη σε πολίτες, οικονομία και περιβάλλον”
Ιστοσελίδα του εισηγητή Μανώλη Κεφαλογιάννη (ΕΛΚ, Ελλάδα)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Briefing on Just Transition Fund» (03.07.2020 - στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό 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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200703IPR82625/dikaii-metavasi-stis-perifereies-stirixi-se-polites-oikonomia-kai-perivallon
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200703IPR82625/dikaii-metavasi-stis-perifereies-stirixi-se-polites-oikonomia-kai-perivallon
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: Εναρμόνιση στις διαδικασίες ελέγχου
και στην κατηγοριοποίηση κινδύνων στις χώρες
της ΕΕ
 
Το ΕΚ θα συζητήσει με Συμβούλιο και Επιτροπή την
έλλειψη συντονισμού στις αξιολογήσεις υγείας για τον
COVID-19, τις κατηγοριοποιήσεις κινδύνων και τις
συνέπειες τους για τη ζώνη Σένγκεν.
 
Πρόκειται να τονίσουν ότι η τρέχουσα τάση σε πολλά κράτη μέλη να ορίζουν άλλα κράτη
μέλη ως κόκκινες ζώνες και να κλείνουν τα σύνορα πρέπει να αντικατασταθεί από μια
κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση.
 
Οι ευρωβουλευτές ενδέχεται να θίξουν και το ζήτημα έλλειψης κοινών προτύπων στην
καταμέτρηση  των  κρουσμάτων  του  κορονοϊού  και  να  ζητήσουν  εναρμονισμένες
διαδικασίες πραγματοποίησης τεστ. Η συχνότητα των τεστ στα κράτη μέλη της ΕΕ αυτή
τη στιγμή ποικίλει από 173 έως 6.000 ανά 100.000 άτομα την εβδομάδα.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη από τις 14.30 έως τις 15.30 (τοπική ώρα
Βελγίου),  ενώ η ψηφοφορία θα γίνει  την Πέμπτη.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (02.09.2020 στα αγγλικά)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων: οι πλέον πρόσφατες ενημερώσεις
για την κατάσταση για τον COVID-19 στην ΕΕ/EOX και στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η ιστοσελίδα του ΕΚ για τον COVID-19
Η πλατφόρμα “Reopen Europe” με τις τελευταίες πληροφορίες για τη δυνατότητα
ταξιδιών στα κράτη μέλη
Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει περισσότερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα για τα
τυχόν μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την
αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κορονοϊού
Δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό σχετικά με τον 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
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
https://reopen.europa.eu/el/
https://reopen.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Το ΕΚ ζητά μέτρα ανάκαμψης για τη στήριξη του
ευρωπαϊκού πολιτισμού που δοκιμάζεται σκληρά
 
Σε ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη, το ΕΚ
θέλει να ζητήσει ειδική χρηματοδότηση για να βοηθηθεί η
ανοικοδόμηση του πολιτιστικού τομέα, που έχει πληγεί
σοβαρά από την κρίση.
 
Το  ψήφισμα,  που  ολοκληρώνει  τη  συζήτηση  της  ολομέλειας  της  10ης  Ιουλίου,
προειδοποιεί ότι δεν έχει προβλεφθεί συγκεκριμένο ποσό στο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ
για να ωφεληθεί άμεσα ο ευρωπαϊκός δημιουργικός και πολιτιστικός τομέας και ότι οι
προτάσεις του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 είναι πολύ χαμηλές.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Οι περισσότερο ευέλικτοι  κανόνες για την παροχή κρατικών ενισχύσεων,  οι  οποίοι
υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επενδύσεων για την αντιμετώπιση της
κρίσης 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.
 
Στις τελευταίες προτάσεις του Συμβουλίου για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, το
ποσό για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη μειώθηκε στα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ,
απογοητεύοντας τον τομέα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά κονδύλια
ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
 
Συζήτηση: 10 Ιουλίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Το σχέδιο ψηφίσματος θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ
Η συζήτηση στην ολομέλεια του Ιουλίου μαγνητοσκοπημένη
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου “Long-term EU budget: MEPs slam cuts to culture and education” (22.06.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: “EU support for artists and the  cultural and creative sector
during the coronavirus crisis” (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό 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/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06#
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf


Οι ευρωβουλευτές συζητούν τρόπους πρόληψης
μελλοντικής έλλειψης φαρμάκων
 
Το ΕΚ είναι έτοιμο να προτείνει μια σειρά μέτρων,
συμπεριλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού Φαρμακείου
έκτακτης ανάγκης, σε ψήφισμα που θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
Στη συζήτηση της Τρίτης, οι ευρωβουλευτές θα καταπιαστούν με τη βασική αιτία της
έλλειψης φαρμάκων στην ΕΕ. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από την κρίση υγείας του
COVID-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την
ασφάλεια των ασθενών, καθώς και στη συνέχιση της θεραπείας τους.
 
Επί  του  παρόντος,  το  40%  των  φαρμάκων  που  διατίθενται  στην  αγορά  της  ΕΕ
προέρχονται  από  χώρες  εκτός  ΕΕ,  ενώ  το  60-80%  των  ενεργών  φαρμακευτικών
συστατικών παράγονται στην Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με το σχέδιο ψηφίσματος.
 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αξιοποιήσει η Επιτροπή την επικείμενη φαρμακευτική
στρατηγική  ώστε  ασφαλή  φάρμακα  στην  Ευρώπη  να  μπορούν  να  είναι  διαθέσιμα,
προσβάσιμα και σε προσιτή τιμή, καθώς και να εξεταστούν τρόποι αποκατάστασης της
φαρμακευτικής παραγωγής στην Ευρώπη.
 
Ενδέχεται  επίσης  να  ζητήσουν από την  Επιτροπή να  δημιουργήσει  ένα  ευρωπαϊκό
αποθεματικό έκτακτης ανάγκης για φάρμακα στρατηγικής σημασίας, με παρόμοιο τρόπο
όπως με το RescEU. Θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα «Ευρωπαϊκό φαρμακείο έκτακτης
ανάγκης» σε περίπτωση διακοπής εφοδιασμού στα κράτη μέλη.
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Σχέδιο έκθεσης
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Nathalie Kolin Oesterlé (ΕΛΚ, Γαλλία)
Think Tank του ΕΚ: Addressing shortages of medicines (στα αγγλικά)

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ορθολογική προμήθεια φαρμάκων (στα
αγλικά) “Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages during
the COVID-19 outbreak”
Δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό 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/doceo/document/A-9-2020-0142_EL.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τη
ναυτιλιακή βιομηχανία
 
Για την απεξάρτηση από τον ανθρακα στις μεταφορές, το
ΕΚ πρόκειται να πιέσει για περισσότερο φιλόδοξες δράσεις
στο ευρωπαϊκό σύστημα εκπομπών CO2 στον τομέα των
ναυτιλιακών μεταφορών.
 
Οι  ευρωβουλευτές  συμφωνούν  σε  μεγάλο  βαθμό  ότι  οι  υποχρεώσεις  υποβολής
εκθέσεων  της  ΕΕ  και  του  Διεθνούς  Ναυτιλιακού  Οργανισμού  οφείλουν  να
ευθυγραμμιστούν, έτσι όπως επισημαίνει η Επιτροπή σε πρόταση για την αναθεώρηση
του ευρωπαϊκού συστήματος για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την
επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες  μεταφορές (  ο
κανονισμός “EU-MRV”).
 
Τονίζοντας, ωστόσο, ότι ο ΔΝΟ δεν έχει κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς την επίτευξη
μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το ΕΚ
αναμένεται να ζητήσει να απαιτείται οι ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τον ετήσιο
μέσο  όρο  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  ανά  μεταφορική  μονάδα.  Οι
ευρωβουλευτές προτείνουν τα πλοία άνω των 5.000 τόννων να συμπεριλαμβάνονται στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (“EU ETS”).
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών παραμένει ο μοναδικός χωρίς συγκεκριμένες
ευρωπαϊκές  δεσμεύσεις  για  την  μείωση  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου.  Η
παγκόσμια  ναυτιλιακή  δραστηριότητα  εκπέμπει  σημαντική  ποσότητα  αερίων  του
θερμοκηπίου, και εκτιμάται ότι αγγίζει το 2-3% των συνολικών παγκόσιων εκπομπών.
Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες εκπομπές από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Το
2017, το 13% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ προήλθε από
τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση)
 

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/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-38-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_el
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Jutta Paulus (Πράσινοι, Γερμανία)
Φάκελος διαδκασίας
Νομοθετικό τραίνο
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά): “Monitoring, reporting and verification of CO2
emissions from maritime transport”

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-9-2020-0144_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197466/JUTTA_PAULUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0017(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-revision-of-the-eu-system-to-monitor-report-and-verify-co2-emissions-from-
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642224
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642224


Δράση για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής
ρύπανσης ζητά το ΕΚ
 
Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία, οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν μέτρα για
πιο συνετή χρήση και απόρριψη φαρμακευτικών
προϊόντων.
 
Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ την Δευτέρα, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει
ψήφισμα την Πέμπτη ζητώντας νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής
ρύπανσης, η οποία προκαλεί μακροπρόθεσμη ζημιά στα οικοσυστήματα, μειώνει την
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και αυξάνει την αντίσταση στα αντιβιοτικά.  Τα
μέτρα  θα  μπορούσαν  να  περιλαμβάνουν  την  προώθηση  πιο  προσεκτικής  χρήσης
φαρμάκων, την ανάπτυξη πιο φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής και την καλύτερη
διαχείριση αποβλήτων.
 
Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για την ολοένα αυξανόμενη κατά κεφαλήν κατανάλωση
φαρμάκων στην ΕΕ και ζητούν από τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές
για  την  προληπτική  χρήση  αντιβιοτικών  και  την  απομάκρυνση  αχρησιμοποίητων
φαρμάκων,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  πιθανές  αρνητικές  μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις  στην  υγεία  των  ασθενών.
 
Είναι επίσης πιθανό να υπογραμμίσουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη «πράσινων
φαρμακευτικών προϊόντων», τα οποία είναι εξίσου αποτελεσματικά για τους ασθενείς,
αλλά λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Τον  Μάρτιο  του  2019,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  εξέδωσε  ανακοίνωση  σχετικά  με  τη
Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον, στην οποία
αναφέρονται τα βασικά σημεία πιθανών δράσεων.
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου (στα αγγλικά 05.03.2020) “MEPs call for action to tackle pharmaceutical
pollution”

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/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution


ΚΥΤ στη Μόρια: οι ευρωβουλευτές ζητούν
επείγουσα ευρωπαϊκή αντιμετώπιση
 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν από το Συμβούλιο και την
Επιτροπή να αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση στο
νησί της Λέσβου, μετά την πυρκαγιά που έπληξε τη δομή
στη Μόρια.
 
Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι διαβίωναν σε μία υπερπλήρη δομή η οποία έχει
χωρητικότητα 2.000 ατόμων, όταν οι φλόγες τύλιξαν τις εγκαταστάσεις τα μεσάνυχτα
της Τρίτης.
 
Η  δομή  είχε  τεθεί  σε  καραντίνα  για  λίγες  μέρες  μετά  την  ανίχνευση  δεκάδων
κρουσμάτων COVID-19, ενώ συγκρούσεις έλαβαν χώρα μεταξύ των κατοίκων και των
αστυνομικών δυνάμεων.
 
Οι ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει επανειλημμένα να εκκενωθούν οι δομές προσφύγων
στα ελληνικά νησιά, ιδίως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Χιλιάδες αιτούντες άσυλο
έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά εδώ και χρόνια, σε άθλιες συνθήκες, περιμένοντας τη
διεκπεραίωση των αιτήσεών τους.  Η  μετεγκατάσταση σε  άλλα κράτη μέλη της  ΕΕ
πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς και σε περιορισμένη κλίμακα, αφορά δε κυρίως
ασυνόδευτους ανήλικους και άλλα ευάλωτα άτομα.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Προσφυγικό: ευρωβουλευτές ζητούν αλληλεγγύη και προειδοποιούν για την πανδημία
Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό και φωτογραφικό 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/20200323IPR75632/prosfuges-kai-covid-19-eurovouleutes-zitoun-epeigousa-ekkenosi-ton-domon
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200330IPR76106/prosfugiko-eurovouleutes-zitoun-allileggui-kai-proeidopoioun-gia-tin-pandimia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σχετικά με τις
εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τον  Ύπατο
Εκπρόσωπο της Ένωσης Borrell 
 
Το ΕΚ θα αξιολογήσει την κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο, όπου οι τουρκικές ερευνητικές δραστηριότητες
για ενεργειακούς πόρους επιδεινώνουν τις σχέσεις με την
Αθήνα και τη Λευκωσία.
 
Καθώς  αυξάνεται  η  ένταση  μεταξύ  Ελλάδας  και  Τουρκίας,  οι  ευρωβουλευτές  θα
συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και την απάντηση της ΕΕ την Τρίτη πριν από την
ειδική  σύνοδο  του  Συμβουλίου  των  ηγετών  της  ΕΕ  για  το  θέμα,  στις  24  και  25
Σεπτεμβρίου.
 
Ιστορικό
 
Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση έχει οξυνθεί λόγω των αυξημένων ερευνητικών
δραστηριοτήτων της Τουρκίας για φυσικό αέριο στην περιοχή εντός της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης της Ελλάδας και της Κύπρου. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα και η Τουρκία
έχουν θέσει τους στρατούς τους σε επιφυλακή και έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην
περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης.
 
Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο, ζητώντας παράλληλα
διάλογο  με  την  Τουρκία.  Την  περασμένη  Κυριακή,  ο  Πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Charles Michel είχε τηλεφωνική συνομιλία για την κρίση με τον Τούρκο
Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan.
 
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν σχετικά με τον προβληματικό ρόλο της Τουρκίας στην
περιοχή με τον κ. Borrell στην ολομέλεια τον Ιούλιο. Το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία
την Πέμπτη.
 
Συζήτηση: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Διαδικασία:  Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και  ασφάλειας (με 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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Σύνδεσμοι
Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich): Παρατηρήσεις του ΑΠ /
ΥΕ Josep Borrell στη συνέντευξη τύπου, 28.08.2020
Συζήτηση ΕΚ: Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της
Τουρκίας, 09.07.2020
Think Tank ΕΚ: Η κατάσταση των θαλάσσιων διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο
(04.09.2020)
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/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την κατάσταση
στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τον Λίβανο
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν θέματα εξωτερικής
πολιτικής με τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
Josep Borrell στις Βρυξέλλες την Τρίτη.
 
Θα συζητηθούν:
 

οι πολιτικές εξελίξεις και η εξέγερση των πολιτών στη Λευκορωσία μετά τις
αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου, 
η  κατάσταση  στη  Ρωσία  και  η  δηλητηρίαση  του  Ρώσου  πολιτικού  της
αντιπολίτευσης  και  ακτιβιστή  κατά  της  διαφθοράς  Alexei  Navalny  και 
η πρόσφατη κρίση και τα γεγονότα στο Λίβανο.
 

Οι συζητήσεις για τις εξωτερικές υποθέσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη το πρωί ως το
δεύτερο  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξη  της  ολομέλειας,  μετά  τη  συζήτηση  για  την
«Προετοιμασία  της  ειδικής  συνόδου  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ,  με  επίκεντρο  την
επικίνδυνη  κλιμάκωση  στην  Ανατολική  Μεσόγειο».
 
Ψηφίσματα σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα τεθούν επίσης
σε ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
 
 
Συζητήσεις: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορίες: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου (Ρωσία, Λευκορωσία)
 
Διαδικασία:  Δήλωση  του  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής  /  Ύπατου  Εκπροσώπου  της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ακολουθούμενη από
μη νομοθετικά ψηφίσματα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «Λευκορωσία: εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών παροτρύνουν
την ΕΕ να επιδείξει ισχυρή υποστήριξη στις διαδηλώσεις» (07.09.2020)
Δελτίό Τύπου: «David McAllister: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον λαό της
Λευκορωσίας που απαιτεί αλλαγή» (25.08.2020)
Δελτίο Τύπου: «Οι ευρωβουλευτές βαθιά ανήσυχοι για την υπόθεση του Alexei Navalnyi”
(01.09.2020)
Κέντρο Πολυμέσων ΕΚ (δωρεάν οπτικοακουστικό – φωτογραφικό 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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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


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.
 
Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά
και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες
επισκευής και συντήρησης οχημάτων
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου
 
Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
 
Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου
από τη Δημοκρατία της Πολωνίας
 
Ζώνες  χωρίς  ΛΟΑΔΜ  στην  Πολωνία  από  τη  σκοπιά  της  υπόθεσης  Rete  Lenford  -
Προφορική  ερώτηση  προς  την  Επιτροπή
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
 
Έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία:Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 
- Η κατάσταση στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της Maria Ressa
 
- Η περίπτωση του Dr. Denis Mukwege στη Δημοκρατία του Κονγκό
 

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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- Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μαζαμβίκη
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της
Επιτροπής
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη
και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό
 
Ψηφοφορία: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
 
Μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών
στάσεων απέναντι σε άτομα με καταβολές Ρομά στην Ευρώπη
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου
 
Θέσπιση μέτρων για  μια  βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο  της πανδημίας
COVID-19
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου και Πέπτη 17 Σεπτεμβρίου
 

Σύνοδος Ολομέλειας
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Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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