
 

Νέα της Ολομέλειας
Στρασβούργο, 18-21 Οκτωβρίου 2021
 
Πολωνία: αμφισβήτηση των αξιών και της έννομης τάξης της ΕΕ 
Το ΕΚ θα συζητήσει την πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου
της Πολωνίας με τον πρωθυπουργό Mateusz Morawiecki και την πρόεδρο της
Επιτροπής Ursula von der Leyen.
 
 
Το ΕΚ θα ζητήσει την ανάληψη δράσης μετά το σκάνδαλο Pandora
papers 
Οι ευρωβουλευτές θα στοχεύσουν στην άμεση διόρθωση των νομικών κενών
που επέτρεψαν τη μαζική φοροαποφυγή, η οποία ήρθε στο φως από τις
πρόσφατες έρευνες.
 
 
Κλιματική αλλαγή: κάλεσμα για φιλόδοξα αποτελέσματα στην
COP26 
Εν αναμονή της διάσκεψης για το κλίμα στη Γλασκώβη, το ΕΚ θα πιέσει για την
επιτάχυνση της δράσης παγκόσμια και για να συνεχίσει η ΕΕ να ηγείται των
προσπαθειών κατά της κλιματικής αλλαγής.
 
 
Από το αγρόκτημα στο πιάτο: το ΕΚ εγκρίνει τη νέα στρατηγική για
βιώσιμα τρόφιμα 
Ευρωπαϊκός σχεδιασμός για την επισιτιστική ασφάλεια, ένα δίκαιο εισόδημα για
τους γεωργούς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της
γεωργίας.
 
 
Η άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού και του ρατσισμού στην
Ευρώπη 
Στον απόηχο βίαιων περιστατικών στην Ρώμη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν
με το Συμβούλιο και την Επιτροπή την αυξανόμενη συχνότητα περιστατικών
ακροδεξιού εξτρεμισμού και ρατσισμού.
 
 
Συζήτηση για τις επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν εξηγήσεις σχετικά με τις πρόσφατες
αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις και τη βία στα σύνορα της Κροατίας, της
Ελλάδας και της Ρουμανίας.
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Πιο διαφανείς ευρωπαϊκές πολιτικές για τα εμβόλια 
Το ΕΚ αναμένεται να ζητήσει περισσότερη διαφάνεια στην παραγωγή, αγορά και
διανομή εμβολίων στο μέλλον και συζητά το ρόλο της ΕΕ στην καταπολέμηση
της πανδημίας.
 
 
Ευρωπαϊκό «δίχτυ ασφαλείας» για καλλιτέχνες και εργαζόμενους
στον πολιτισμό 
Προτάσεις από το ΕΚ για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής
κατάστασης καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτισμό, μετά το σφοδρό
πλήγμα της πανδημίας.
 
 
Κάλεσμα για άμεση ενίσχυση των ΜΜΕ και του οπτικοακουστικού
τομέα στην ΕΕ 
Το ΕΚ θα εκφράσει ανησυχίες για την απώλεια εσόδων λόγω της πανδημίας,
ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης και τις επιπτώσεις των διαδικτυακών
πλατφορμών στα ΜΜΕ.
 
 
Εν αναμονή της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Οκτωβρίου 
Σε συζήτηση με την Επιτροπή και τη Σλοβενική Προεδρία την Τετάρτη,, το ΕΚ θα
παρουσιάσει τις προσδοκίες του για τη Σύνοδο της ΕΕ στις 21-22 Οκτωβρίου. 
 
 
Αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2022 
Την Τρίτη η ολομέλεια θα συζητήσει το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το 2022. 
 
 
Frontex: μερικό «πάγωμα» του προϋπολογισμού αναμένεται να
ζητήσει το ΕΚ 
Σε ψηφοφορία για την έγκριση των δαπανών του Frontex για το 2019, είναι
πιθανό οι ευρωβουλευτές να ζητήσουν να παρακρατηθεί μέρος του
προϋπολογισμού του για το 2022.
 
 
Νέοι κανόνες για την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων
ατυχημάτων 
Το ΕΚ ψηφίζει νέους κανόνες ασφάλισης οχημάτων για την καλύτερη προστασία
και ίση μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή που
ασφαλίζουν τα οχήματά τους.
 
 
Εκπομπές μεθανίου και κλιματική αλλαγή: κάλεσμα για
δεσμευτικούς στόχους 
Συζήτηση για τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και
προτάσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα.
 
 
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια
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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/2021-10-18
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Πολωνία: αμφισβήτηση των αξιών και της
έννομης τάξης της ΕΕ
 
Το ΕΚ θα συζητήσει την πρόσφατη απόφαση του
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας με τον
πρωθυπουργό Mateusz Morawiecki και την πρόεδρο της
Επιτροπής Ursula von der Leyen.
 
Την  Τρίτη,  οι  ευρωβουλευτές  θα  συζητήσουν  την  αμφιλεγόμενη  απόφαση  του
Συνταγματικού  Δικαστηρίου  της  Πολωνίας,  σύμφωνα  με  την  οποία  θεμελιώδεις
διατάξεις της Συνθήκης για την ΕΕ (άρθρα 1 και 19) κρίνονται αντισυνταγματικές βάσει
του πολωνικού δικαίου.  Η  απόφαση αμφισβητεί  την  νομικά θεμελιωμένη αρχή της
υπεροχής του δικαίου της ΕΕ και αμφισβητεί κατά πόσον οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για τα εθνικά δικαστήρια. Η απόφαση λαμβάνεται εν
μέσω μακροχρόνιων διαφωνιών με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση με το κράτος
δικαίου,  τη  συμμόρφωση  με  τις  αποφάσεις  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  και  την
ανεξαρτησία  της  δικαιοσύνης  στην  Πολωνία.
 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να παροτρύνει εκ νέου την Επιτροπή να ενεργοποιήσει
άμεσα τον «μηχανισμό αιρεσιμότητας» για την προστασία του προϋπολογισμού από
παραβιάσεις του κράτους δικαίου, καθώς και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά
της κυβέρνησης στη Βαρσοβία.
 
Μετά τη συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Mateusz  Morawiecki  και  την
πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen θα ακολουθήσει ψήφισμα την Πέμπτη.
 
Ένας χρόνος από την ουσιαστική απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία
 
Την Πέμπτη,  οι  ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την επέτειο της σχεδόν καθολικής
απαγόρευσης  των  αμβλώσεων  στην  Πολωνία.  Η  αμφιλεγόμενη  απόφαση  του
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Ιανουαρίου
2021 και περιορίζει τη νόμιμη άμβλωση μόνο στις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, ή
όταν η εγκυμοσύνη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας, έχει προκαλέσει πολύμηνες
διαμαρτυρίες.
 
 
 
Συζητήσεις: Τρίτη 19 Οκτωβρίου και Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_21_5142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4587
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92132/i-de-facto-apagoreusi-tis-amvlosis-stin-polonia-thetei-se-kinduno-tis-gunaikes
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92132/i-de-facto-apagoreusi-tis-amvlosis-stin-polonia-thetei-se-kinduno-tis-gunaikes
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/175


Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - «Poland: lead MEPs urge the Commission to activate conditionality
mechanism» (8.10.2021, στα αγγλικά)
Κανονισμός του ΕΚ και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για
την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κράτος δικαίου στην
Πολωνία)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk


Το ΕΚ θα ζητήσει την ανάληψη δράσης μετά το
σκάνδαλο Pandora papers
 
Οι ευρωβουλευτές θα στοχεύσουν στην άμεση διόρθωση
των νομικών κενών που επέτρεψαν τη μαζική
φοροαποφυγή, η οποία ήρθε στο φως από τις πρόσφατες
έρευνες.
 
Την  Τρίτη,  οι  ευρωβουλευτές  αναμένεται  να  υιοθετήσουν  ψήφισμα,  το  οποίο  θα
αποτυπώσει και επίσημα την αγανάκτηση που εκφράστηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια
της  συζήτησης  στην  ολομέλεια  την  περασμένη  εβδομάδα.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  θα
περιγράψουν και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα από την ΕΕ και τις εθνικές
αρχές. Είναι πιθανό οι ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν ότι, παρά το γεγονός ότι το πιο
προκλητικά περιστατικά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τα Pandora papers
αφορούν πολίτες τρίτων χωρών και δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι
υπήκοοι τους δεν βγαίνουν άσπιλοι από το σκάνδαλο.
 
Σύμφωνα με το ΕΚ, είναι  πλέον καιρός οι  ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αφοσιωθούν
σοβαρά στην  εξάλειψη των φορολογικών πρακτικών,  οι  οποίες  όχι  μόνο πλήττουν
σοβαρά τα δημόσια οικονομικά, αλλά έχουν καταστεί εντελώς απαράδεκτες για το ευρύ
κοινό, μέσω της υιοθέτησης αυστηρών πολιτικών.
 
Κατά τη σύνοδο της ολομέλεια θα πραγματοποιηθούν επίσης δύο άλλες συζητήσεις για
το θέμα της καταπολέμησης των επιζήμιων δημοσιονομικών πρακτικών. Το απόγευμα
της Τετάρτης οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή τις συντονισμένες
προσπάθειες  και  τους  κανόνες  που  θα  πρέπει  να  ενισχυθούν  για  την
αποτελεσματικότερη  καταπολέμηση  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες, καθώς και την παγκόσμια φορολογική συμφωνία των G20/ΟΟΣΑ που
επετεύχθη την προηγούμενη βδομάδα και η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί στη
σύνοδο των G20 στη Ρώμη στα τέλη Οκτωβρίου.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (καταπολέμηση της
φοροαποφυγής)
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e3af316f-327f-0c9f-a478-b6d0f92e3eb4&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20210415STO02118/metra-gia-tin-prolipsi-tis-forologikis-apatis-kai-tis-forodiafugis-stin-ee
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2922(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Κλιματική αλλαγή: κάλεσμα για φιλόδοξα
αποτελέσματα στην COP26
 
Εν αναμονή της διάσκεψης για το κλίμα στη Γλασκώβη, το
ΕΚ θα πιέσει για την επιτάχυνση της δράσης παγκόσμια και
για να συνεχίσει η ΕΕ να ηγείται των προσπαθειών κατά
της κλιματικής αλλαγής.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εκφράσουν την ανησυχία τους ότι  οι  στόχοι που
ανακοινώθηκαν στο Παρίσι το 2015 θα οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας πλέον
των  τριών  βαθμών έως  το  2100,  σε  σύγκριση  με  τα  επίπεδα  της  προβιομηχανικής
περιόδου. Αναμένεται επίσης να ζητήσουν από την ΕΕ να συνεχίσει να δείχνει το δρόμο
στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, οι
ευρωβουλευτές  επιθυμούν  όλες  οι  χώρες  να  εστιάσουν  στην  πράσινη  οικονομική
ανάκαμψη μετά την πανδημία και να αυξήσουν τους στόχους τους για το κλίμα για το
2030, όπως υπαγορεύει η Συμφωνία του Παρισιού.
 
Η συζήτηση σχετικά με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Γλασκώβη για  την
κλιματική αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ενώ θα ακολουθήσει ψήφισμα την
Πέμπτη.
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης με εκπροσώπους του Συμβουλίου
και της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις
στους τομείς του κλίματος, της ενέργειας και του περιβάλλοντος (Climate, Energy and
Environmental Aid Guidelines, «CEEAG») και το δικαίωμα στο υγιές περιβάλλον. Σχετικό
ψήφισμα αναμένεται να υιοθετηθεί την Πέμπτη.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου (COP26), Τρίτη 19 Οκτωβρίου (GEEAG)
 
Αποτελέσματα ψηφοφοριών: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικά ψηφίσματα
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https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας (COP26)
Φάκελος διαδικασίας (Climate, Energy and Environmental State aid guidelines)
Φάκελος διαδικασίας (The Right to a Healthy Environment)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - Νομοθεσία για το κλίμα: το ΕΚ εγκρίνει τη συμφωνία για μια
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2050 (24.06.2021)
Πώς καταπολεμά η ΕΕ την κλιματική αλλαγή (24.06.2021)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «EU climate action policy: Responding to the global emergency»
(18.03.2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (COP26)

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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2924(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689378
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Από το αγρόκτημα στο πιάτο: το ΕΚ εγκρίνει τη
νέα στρατηγική για βιώσιμα τρόφιμα
 
Ευρωπαϊκός σχεδιασμός για την επισιτιστική ασφάλεια, ένα
δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς και τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επικροτήσουν τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο
πιάτο», που παρουσίασε η Επιτροπή στα τέλη Μαΐου 2020, υπογραμμίζοντας παράλληλα
τη  σημασία  της  παραγωγής  υγιών,  φιλικών  προς  τα  ζώα,  υψηλής  ποιότητας  και
οικονομικά προσιτών τροφίμων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αναμένεται ακόμη
να απαιτήσουν να λαμβάνουν οι γεωργοί δίκαιο μερίδιο των κερδών από τα τρόφιμα που
παράγονται με βιώσιμο τρόπο.
 
Είναι  πιθανό  επίσης  να  επαναλάβουν  ότι  χρειάζεται  στροφή  των  Ευρωπαίων
καταναλωτών  προς  υγιεινότερες  διατροφικές  επιλογές  και  ότι  θα  πρέπει  να
αντιμετωπιστεί η υπερκατανάλωση κρέατος και επεξεργασμένων τροφίμων υψηλής
περιεκτικότητας σε αλάτι,  ζάχαρη και λιπαρά.
 
Αναμένεται να τονίσουν την ανάγκη για ενίσχυση της βιωσιμότητας σε κάθε κρίκο της
διατροφικής αλυσίδας, για περισσότερη διαθέσιμη γη για βιολογική καλλιέργεια και
εκτροφή,  και  για  δεσμευτικούς  στόχους  μείωσης  της  χρήσης  φυτοφαρμάκων.  Θα
επαναλάβουν έλος ότι όλοι (από τον αγρότη έως τον καταναλωτή) έχουν σημαντικό
ρόλο να διαδραματίσουν.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Farm to Fork’ strategy: Striving for healthy and sustainable
food» (στα αγγλικά)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Farm to Fork strategy draft action plan» (20.05.2020, στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου: Στήριξη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και κάλεσμα για πιο
φιλόδοξη προσέγγιση (15.01.2020)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (από το αγρόκτημα στο
πιάτο)

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/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2260(INI)&l=en
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/farm-to-fork_17702_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/farm-to-fork_17702_pk


Η άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού και του
ρατσισμού στην Ευρώπη
 
Στον απόηχο βίαιων περιστατικών στην Ρώμη, οι
ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με το Συμβούλιο και την
Επιτροπή την αυξανόμενη συχνότητα περιστατικών
ακροδεξιού εξτρεμισμού και ρατσισμού.
 
Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, ομάδες βίαιων νεοφασιστών παρεισέφρησαν σε διαδήλωση
κατά των πιστοποιητικών εμβολιασμού COVID-19  στη Ρώμη και  επιτέθηκαν σε  ένα
νοσοκομείο  και  το  κτίριο  ενός εργατικού συνδικάτου.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 

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 για τις επαναπροωθήσεις στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν εξηγήσεις σχετικά με τις
πρόσφατες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις και τη
βία στα σύνορα της Κροατίας, της Ελλάδας και της
Ρουμανίας.
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι
ευρωβουλευτές είναι πιθανό να ζητήσουν από τις εθνικές αρχές να διερευνήσουν τις
καταγγελίες που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να θίξουν ότι κονδύλια της
ΕΕ ενδέχεται να έχουν δοθεί για την αγορά εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε αυτά τα
συμβάντα.
 
Τον Ιανουάριο του 2021, οι συντονιστές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ
συγκρότησαν μια μόνιμη ομάδα ελέγχου του Frontex με στόχο την παρακολούθηση όλων
των  πτυχών  της  λειτουργίας  του  οργανισμού  συνοριοφυλακής  της  ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής του με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τον Ιούλιο,
η ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα της τετράμηνης έρευνάς της σε γραπτή έκθεση.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Search and rescue in the
Mediterranean»
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (άσυλο)

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.lighthousereports.nl/investigation/unmasking-europes-shadow-armies/
https://www.lighthousereports.nl/investigation/unmasking-europes-shadow-armies/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/02-04/Outcomeofwrittenprocedureof29January_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210222IPR98303/frontex-meps-to-investigate-alleged-violations-of-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


Πιο διαφανείς ευρωπαϊκές πολιτικές για τα
εμβόλια
 
Το ΕΚ αναμένεται να ζητήσει περισσότερη διαφάνεια στην
παραγωγή, αγορά και διανομή εμβολίων στο μέλλον και
συζητά το ρόλο της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας.
 
Δεδομένης της  ελλιπούς  πληροφόρησης από την  Επιτροπή,  τα  κράτη μέλη και  τις
φαρμακευτικές εταιρείες, το ψήφισμα που αναμένεται να υιοθετηθεί την Τρίτη από το
Κοινοβούλιο ζητά μια νομοθετική πρόταση που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια
κατά τη διαδικασία της δημιουργίας, της αγοράς και της διανομής εμβολίων κατά της
νόσου COVID-19.
 
Οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να ζητήσουν από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τόσο τις
συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την προμήθεια εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων
των λεπτομερειών σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις και το κόστος των εμβολίων, όσο
και  τις  πιθανές  παραβάσεις  των  όρων  αυτών  των  συμβάσεων.  Οι  ευρωβουλευτές
αναμένεται  ακόμη  να  δηλώσουν  ότι  οι  φαρμακευτικές  εταιρείες  θα  πρέπει  να
δημοσιοποιούν  εκτενή  δεδομένα  και  εκθέσεις  κλινικών  δοκιμών,  προκειμένου  να
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της επιφυλακτικότητας
απέναντι στα εμβόλια.
 
Οι  ευρωβουλευτές  συζήτησαν  το  θέμα  στην  ολομέλεια  του  Σεπτεμβρίου
(παρακολουθήστε  μαγνητοσκοπημένη  τη  συζήτηση  εδώ).
 
 
 
Συζήτηση: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή (στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (στρατηγική της ΕΕ για τα
εμβόλια)

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=20210916-14:30:57&playerEndTime=20210916-15:44:43
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2678(RSP)=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210610IPR05923/meps-demand-more-transparency-in-vaccine-purchasing
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Ευρωπαϊκό «δίχτυ ασφαλείας» για καλλιτέχνες
και εργαζόμενους στον πολιτισμό
 
Προτάσεις από το ΕΚ για τη βελτίωση της κοινωνικής και
οικονομικής κατάστασης καλλιτεχνών και εργαζομένων
στον πολιτισμό, μετά το σφοδρό πλήγμα της πανδημίας.
 
Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ζητήσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς για τους
καλλιτέχνες, ένα κοινό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και ελάχιστες
κοινωνικές  προδιαγραφές  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  για  τους  καλλιτέχνες  και  τους
εργαζομένους  στον  τομέα  του  πολιτισμού.
 
Το κείμενο που θα υποβληθεί στην ολομέλεια περιλαμβάνει περαιτέρω δράσεις για τη
στήριξη του τομέα, όπως τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας με ειδικά
προγράμματα για νέους δημιουργούς και άτομα που αναπτύσσουν καινοτομίες, πιθανώς
την αναθεώρηση των όρων για τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (βίζα), τη φορολογία και την
κοινωνική  ασφάλιση,  καθώς  και  τη  διασυνοριακή  αναγνώριση  των  πτυχίων
καλλιτεχνικών  σπουδών.
 
Το 2020, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας της ΕΕ υπέστη απώλειες σε επίπεδο
συνολικού κύκλου εργασιών άνω του 30%, με συνολική απώλεια 199 δισ. ευρώ, ενώ οι
τομείς της μουσικής και των τεχνών του θεάματος υπέστησαν απώλειες 75% και 90%
αντίστοιχα.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα 
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή: «MEPs call for common minimum
social standards for artists and cultural workers» (27-09-2021, στα αγγλικά)
Προφίλ της εισηγήτριας Monica Semedo (Renew, Λουξεμβούργο)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (επιπτώσεις του κορονοϊού
στην κοινωνική ζωή)

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-9-2021-0283_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13402/meps-call-for-common-minimum-social-standards-for-artists-and-cultural-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13402/meps-call-for-common-minimum-social-standards-for-artists-and-cultural-workers
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197418/MONICA_SEMEDO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2261(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_17603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_17603_pk


Κάλεσμα για άμεση ενίσχυση των ΜΜΕ και του
οπτικοακουστικού τομέα στην ΕΕ
 
Το ΕΚ θα εκφράσει ανησυχίες για την απώλεια εσόδων
λόγω της πανδημίας, ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης
και τις επιπτώσεις των διαδικτυακών πλατφορμών στα
ΜΜΕ.
 
Ο τομέας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης,  ιδίως οι  τοπικοί  και  περιφερειακοί
οργανισμοί μέσων ενημέρωσης και όσοι δραστηριοποιούνται σε μικρότερες αγορές,
χρειάζονται  επειγόντως τη στήριξη της ΕΕ και  των κρατών μελών προκειμένου να
ανακάμψουν από την πανδημία και να προσαρμοστούν στα επιχειρηματικά μοντέλα που
προστάζει η ψηφιακή εποχή.
 
Ανησυχώντας για την άλωση των μέσων ενημέρωσης από το κράτος σε ορισμένα κράτη
μέλη, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την άμεση ανάληψη δράσης για την υποστήριξη της
ελευθερίας  και  της  ανεξαρτησίας  των  μέσων  ενημέρωσης  στην  ΕΕ  αλλά  και  την
προστασία  των  δημοσιογράφων.
 
Στο σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο θα συζητηθεί τη Δευτέρα και θα ψηφιστεί από τους
ευρωβουλευτές την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές τονίζουν τον ανατρεπτικό αντίκτυπο των
παγκόσμιων κοινωνικών δικτύων και των κόμβων συγκέντρωσης ειδήσεων, καθώς και
των υπηρεσιών διαδικτυακής προβολής σειρών και ταινιών, που υποσκάπτουν τα έσοδα
του οπτικοακουστικού τομέα της ΕΕ.
 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο οπτικοακουστικός τομέας της ΕΕ υπέστη τεράστια
απώλεια εσόδων, με τη μείωση σχεδόν κατά 70% των εσόδων των κινηματογραφικών
αιθουσών και των διανομέων το 2020, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, με ταυτόχρονη
μείωση κατά 30% των ενεργών παραγωγών.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Προφίλ της εισηγήτριας Dace Melbārde (Συντηρητικοί, Λετονία)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ελευθερία του Τύπου)

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-9-2021-0278_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/130256/DACE_MELBARDE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2017(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom_18007_pk


Εν αναμονή της Συνόδου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Οκτωβρίου
 
Σε συζήτηση με την Επιτροπή και τη Σλοβενική Προεδρία
την Τετάρτη,, το ΕΚ θα παρουσιάσει τις προσδοκίες του
για τη Σύνοδο της ΕΕ στις 21-22 Οκτωβρίου. 
 
Κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ
θα  επικεντρωθούν  στη  νόσο  COVID-19,  στα  διδάγματα  από  τις  στρατηγικές
εμβολιασμού,  καθώς και  στη  διεθνή αλληλεγγύη και  την  ανάγκη διασφάλισης  της
πρόσβασης σε  εμβόλια  για  όλους.
 
Θα συζητήσουν επίσης την ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο θα
καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για
την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, ενώ θα προετοιμάσουν το
έδαφος για την Ευρωασιατική Σύνοδο και την Σύνοδο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης,
καθώς και  τις  Συνόδους για  την  Κλιματική  Αλλαγή (COP26)  και  τη  Βιοποικιλότητα
(COP15).
 
Συζήτηση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 21
και 22 Οκτωβρίου 2021)

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://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


Αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας της
Επιτροπής για το 2022
 
Την Τρίτη η ολομέλεια θα συζητήσει το πρόγραμμα
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022. 
 
Σε συνέχεια της συζήτησης για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOTEU) στις
15 Σεπτεμβρίου,  η Επιτροπή θα παρουσιάσει  τη στρατηγική της για την οικονομική
ανάκαμψη μετά την πανδημία, τη συνέχιση του οικολογικού προσανατολισμού και της
ψηφιοποίησης  της  ευρωπαϊκής  οικονομίας,  την  αντιμετώπιση  των  κοινωνικών
ανισοτήτων  στην  Ευρώπη  και  την  ενίσχυση  του  παγκόσμιου  ρόλου  της  ΕΕ.
 
Στην επιστολή προθέσεων που εστάλη στον πρόεδρο του ΕΚ David Sassoli πριν από τη
συζήτηση  του  Σεπτεμβρίου,  η  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ursula  von  der  Leyen  είχε
αναφερθεί στους κύριους τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές
προτάσεις το επόμενο έτος.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
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://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210910IPR11905/katastasi-tis-ee-katapolemisi-tis-covid-19-anakampsi-klima-exoteriki-politiki
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_2021_letter_of_intent_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Frontex: μερικό «πάγωμα» του προϋπολογισμού
αναμένεται να ζητήσει το ΕΚ
 
Σε ψηφοφορία για την έγκριση των δαπανών του Frontex
για το 2019, είναι πιθανό οι ευρωβουλευτές να ζητήσουν
να παρακρατηθεί μέρος του προϋπολογισμού του για το
2022.
 
Σύμφωνα με το ψήφισμα που συνοδεύει το σχέδιο του ΕΚ για την «απόφαση απαλλαγή
ς», οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να θέσουν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα για την
αποδέσμευση μέρους του προϋπολογισμού του Frontex για το 2022, όπως την πρόσληψη
20  παρατηρητών  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  τριών  αναπληρωτών  εκτελεστικών
διευθυντών.  Αναμένεται  επίσης  να  ζητήσουν  τη  δημιουργία  μηχανισμού  για  την
αναφορά  σοβαρών  περιστατικών  στα  εξωτερικά  σύνορα  της  ΕΕ.
 
Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του για τον γενικό προϋπολογισμό της
ΕΕ για  το  2022.  Το  σχέδιο  κειμένου απαιτεί  την  προσωρινή αναστολή 90  εκ.  ευρώ
(περίπου 12% του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Frontex  για  το  2022).
 
 
 
Συζήτηση: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορίες: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου (θέσεις του ΕΚ για τον προϋπολογισμό), Πέμπτη 21
Οκτωβρίου (απόφαση απαλλαγής)
 
Διαδικασία: Προϋπολογισμός/Απαλλαγή
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για την απόφαση απαλλαγής
Τροπολογίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή: EP committee asks for part of
Frontex budget to be frozen (27-09-2021, στα αγγλικά)
Προφίλ του εισηγητή Ryszard CZARNECKI (Συντηρητικοί, Πολωνία)
Φάκελος διαδικασίας
Έκθεση του ΕΚ- «EP’s Frontex Scrutiny Working Group on Frontex concerning alleged
fundamental rights violations» (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/doceo/document/A-9-2021-0270_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AM-697702_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0270_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AM-697702_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13401/ep-committee-asks-for-part-of-frontex-budget-to-be-frozen
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13401/ep-committee-asks-for-part-of-frontex-budget-to-be-frozen
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2167(DEC)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Νέοι κανόνες για την καλύτερη προστασία των
θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων
 
Το ΕΚ ψηφίζει νέους κανόνες ασφάλισης οχημάτων για
την καλύτερη προστασία και ίση μεταχείριση των πολιτών
της ΕΕ που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή που ασφαλίζουν
τα οχήματά τους.
 
Η αναθεωρημένη νομοθεσία, βάσει της προσωρινής συμφωνίας που ανακοινώθηκε από
τους  διαπραγματευτές  του  Κοινοβουλίου  και  της  Πορτογαλικής  Προεδρίας  του
Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου, αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών και στη
βελτίωση  της  ισχύουσας  οδηγίας  για  την  ασφάλιση  οχημάτων.  Η  νομοθεσία  αυτή
προστατεύει τα άτομα που εμπλέκονται σε ατυχήματα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από
τα δικά τους, καθώς και τα θύματα ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς που
προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ.
 
Εναρμονίζει επίσης τα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ και
διασφαλίζει ότι οι  πολίτες θα αποζημιώνονται για τροχαία ατυχήματα σε περίπτωση
πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν
ευκολότερα τις τιμές, τα κόστη και την κάλυψη που προσφέρουν διάφοροι πάροχοι χάρη
σε νέα δωρεάν και ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών.
 
 
 
Συζήτηση και ψηφοφορία: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: συναπόφαση, συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή του ΕΚ (12.07.2021, στα
αγγλικά)
Προφίλ της εισηγήτριας Dita Charanzová (Renew Europe, Τσεχία)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (οδική ασφάλεια)

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://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2021-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210707IPR07910/meps-approve-new-rules-to-better-protect-road-accident-victims
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210707IPR07910/meps-approve-new-rules-to-better-protect-road-accident-victims
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124708/DITA_CHARANZOVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0168(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Εκπομπές μεθανίου και κλιματική αλλαγή:
κάλεσμα για δεσμευτικούς στόχους
 
Συζήτηση για τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των
εκπομπών μεθανίου και προτάσεις για την επίτευξη των
στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βελτίωση της ποιότητας
του αέρα.
 
Στο ψήφισμα που αναμένεται να υιοθετηθεί την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν από
την Επιτροπή να προτείνει  νέα νομοθεσία για το μεθάνιο με δεσμευτικά μέτρα και
στόχους μείωσης που θα καλύπτουν όλους τους τομείς, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι
εκπομπές μεθανίου στην ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα και με τους όρους της Συμφωνία του
Παρισιού.
 
Οι ευρωβουλευτές είναι επίσης πιθανό να δηλώσουν ότι η μείωση των ανθρωπογενών
εκπομπών μεθανίου  αποτελεί  μία  από  τις  πλέον  αποδοτικές  από  πλευράς κόστους
στρατηγικές για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, η οποία βελτιώνει παράλληλα
την ποιότητα του αέρα και προστατεύει την υγεία των πολιτών. Αναμένεται ακόμη να
ζητήσουν  τη  σύναψη δεσμευτικής  παγκόσμιας  συμφωνίας  για  το  μεθάνιο  κατά  τη
σύνοδο της  COP26  στη  Γλασκώβη.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών
μεθανίου  στις  14  Οκτωβρίου  2020.  Το  μεθάνιο  είναι  ο  δεύτερος  μεγαλύτερος
παράγοντας  κλιματικής  αλλαγής  μετά  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  (CO2),
αντιπροσωπεύοντας  στην  Ευρώπη  το  10  των  συνολικών  εκπομπών  αερίων  του
θερμοκηπίου. Οι περισσότερες εκπομπές μεθανίου προέρχονται από τους τομείς της
γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
 
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

19 I 22

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1833


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - Νομοθεσία για το κλίμα: το ΕΚ εγκρίνει τη συμφωνία για μια
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2050 (24.06.2021)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «EU climate action policy: Responding to the global emergency»
(στα αγγλικά)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2006(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
https://epthinktank.eu/2021/03/19/eu-climate-action-policy-responding-to-the-global-emergency/
https://epthinktank.eu/2021/03/19/eu-climate-action-policy-responding-to-the-global-emergency/


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.
 
Η κατάσταση στην Τυνησία
 
Συζήτηση: Τρίτη 19 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
 
Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ - Ταϊβάν
 
Συζήτηση: Τρίτη 19 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022
 
Συζήτηση: Τρίτη 19 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης στην ευρωζώνη το 2021
 
Συζήτηση: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
 
Συζήτηση: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
 
Η αποτελεσματικότητα των κρατών μελών στη χρήση πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης
της ΕΕ σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
 
Συζήτηση: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2019 του Συμβουλίου της ΕΕ και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Διαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου
 
Τα αποτελέσματα της Συνόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια
 
Συζήτηση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Αϊτή μετά τον πρόσφατο σεισμό

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: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
 
Πρόταση για την οικοδόμηση μια «κοινής αγοράς για τις φιλανθρωπικές δράσεις»
 
Συζήτηση: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
 

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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