
 

Τα Νέα της Ολομέλειας
Στρασβούργο, 22-25 Νοεμβρίου 2021
 
Τελική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής
της ΕΕ 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως στη νέα
Κοινή Γεωργική Πολιτική που μεταρρυθμίζεται για να είναι περισσότερο
πράσινη, δίκαιη, ευέλικτη και διαφανής.
 
 
COP26: συζήτηση για τη συμφωνία της Γλασκόβης για το κλίμα  
Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γλασκόβη, το ΕΚ θα συζητήσει το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων  το πρωί της Τετάρτης.
 
 
Συζήτηση για την Λευκορωσία με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης
Sviatlana Tsikhanouskaya 
Την Τετάρτη στις 12.00 (ώρα Γαλλίας), η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της
Λευκορωσίας Sviatlana Tsikhanouskaya θα μιλήσει στην ολομέλεια του ΕΚ στο
Στρασβούργο. 
 
 
Συζήτηση με τον Charles Michel και την Ursula von der Leyen για τη
σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου 
Η ολομέλεια θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
21-22 Οκτωβρίου, σε συζήτηση με τους Προέδρους του Συμβουλίου και της
Επιτρόπους την Τρίτη στις 15.00 (ώρα Γαλλίας).
 
 
COVID-19: συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση και τη μελλοντική
δράση της ΕΕ 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με την Επιτροπή τρόπους αποτελεσματικότερου
συντονισμού των μέτρων στα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα της αύξησης των
κρουσμάτων κορονοϊού σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ενίσχυση της φαρμακευτικής πολιτικής
της ΕΕ 
Το ΕΚ θα υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων,
τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες και την αύξηση της
διαφάνειας στις τιμές.
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Νέες διόδους για τη νόμιμη μετανάστευση για ανεύρεση εργασίας
στην ΕΕ ζητά το ΕΚ 
Το ΕΚ θα ζητήσει από την Επιτροπή μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης
μετανάστευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις και οι
ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ.
 
 
Προϋπολογισμός της ΕΕ 2022: περισσότερες επενδύσεις για μια
ισχυρή ανάκαμψη 
Το ΕΚ πρόκειται να εγκρίνει την προσωρινή συμφωνία του με το Συμβούλιο για
τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, στηρίζοντας προτεραιότητες όπως η
υγεία, η νεολαία και η δράση για το κλίμα. 
 
 
Το ΕΚ ζητά την άμεση θέσπιση της ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής
ασφάλισης 
Τη Δευτέρα, η Επιτροπή θα ενημερώσει το ΕΚ για τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης που θα μειώσει τη γραφειοκρατία
για τους μετακινούμενους εργαζομένους.
 
 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: το ΕΚ συζητά την κατάσταση της
επικύρωσής της 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές
αναμένεται να ασκήσουν πίεση για την επικύρωση της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη. 
 
 
Συζήτηση για την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υποστηρίξουν σθεναρά την εδαφική
ακεραιότητα και κυριαρχία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε συζήτηση την Τρίτη. 
 
 
Αστυνομική βία κατά των Ρομά στην ΕΕ 
Την Τρίτη, ένα χρόνο μετά την καταδίκη της αθιγγανοφοβίας από το ΕΚ, οι
ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε συζήτηση με το
Συμβούλιο και την Επιτροπή.
 
 
Αθλητισμός βασισμένος σε αρχές, ερωτηματικά για τις
«σχισματικές» διοργανώσεις  
Συζήτηση για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στον αθλητισμό,
ώστε να ενθαρρυνθεί ένα πιο δίκαιο μοντέλο ευθυγραμμισμένο με τις αξίες της
συμμετοχικότητας και της δικαιοσύνης.
 
 
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/2021-11-22

 
 
Τα Νέα της Ολομέλειας - Στρασβούργο, 22-25 Νοεμβρίου
2021
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Παρακολουθείστε την ολομέλεια ζωντανά από το EbS+
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ
EP Newshub

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
typos-EL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2021-11-22
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-11-22-SYN_EL.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Τελική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση της
γεωργικής πολιτικής της ΕΕ
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να δώσουν το
πράσινο φως στη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική που
μεταρρυθμίζεται για να είναι περισσότερο πράσινη, δίκαιη,
ευέλικτη και διαφανής.
 
Τον  Ιούνιο  του  2021,  οι  διαπραγματευτές  του  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου
κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπεί στην
ευθυγράμμιση  της  Κοινής  Γεωργικής  Πολιτικής  (ΚΓΠ)  με  τις  περιβαλλοντικές  και
κλιματικές δεσμεύσεις της ΕΕ. Οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται
στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, στις γεωργικές πρακτικές και στον τρόπο κατανομής του
ταμείου αγροτικής ανάπτυξης και των άμεσων ενισχύσεων. Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε
ισχύ το 2023.
 
Για να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της ΕΕ θα κατανέμεται δίκαια, οι μικρές και μεσαίες
φάρμες θα λαμβάνουν ένα ελάχιστο μερίδιο των άμεσων ενισχύσεων, ενώ και οι νέοι
γεωργοί  θα  λαμβάνουν  ειδική  στήριξη  από  τις  άμεσες  ενισχύσεις  και  τους
προϋπολογισμούς αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε κράτος μέλος. Οι συνθήκες εργασίας
θα παρακολουθούνται χάρη στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας
και των οργανισμών πληρωμών της ΚΓΠ. Ένα μόνιμο αποθεματικό για την αντιμετώπιση
κρίσεων θα βοηθήσει τους γεωργούς σε περιόδους αστάθειας των τιμών ή της αγοράς.
Τέλος, οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους θα είναι πιο διαφανείς
χάρη σε ένα εργαλείο «εξόρυξης δεδομένων».
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 16:00 (τοπική ώρα)
 
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση
 
Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 17.15 (τοπική ώρα), μετά τα αποτελέσματα
της  ψηφοφορίας,  με  τη  συμμετοχή  του  προέδρου  της  AGRI  Norbert  Lins  και  των
εισηγητών  Peter  Jahr,  Ulrike  Müller  και  Eric  Andrieu
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Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συμφωνία στον τριμερή διάλογο (28.06.2021, στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία (στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή για τα στρατηγικά σχέδια Peter Jahr (ΕΛΚ, Γερμανία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας για τον οριζόντιο κανονισμό Ulrike Müller (Renew, Γερμανία)
Ιστοσελίδα του εισηγητή για την κοινή οργάνωση της αγοράς Eric Andrieu (Σοσιαλιστές,
Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας (στρατηγικά σχέδια)
Φάκελος διαδικασίας (χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ)
Φάκελος διαδικασίας (κοινή οργάνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ΚΓΠ)
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/113892/ERIC_ANDRIEU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0218(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/common-agricultural-policy-cap_19201_pk


COP26: συζήτηση για τη συμφωνία της
Γλασκόβης για το κλίμα 
 
Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γλασκόβη, το ΕΚ
θα συζητήσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων  το
πρωί της Τετάρτης.
 
Πριν από την έναρξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το
2021 (COP26),  το  Κοινοβούλιο  ζήτησε υψηλότερες παγκόσμιες  φιλοδοξίες  για  την
επίτευξη  σθεναρών  αποτελεσμάτων  στην  COP26.  Μετά  από  δύο  εβδομάδες
διαπραγματεύσεων, το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα εγκρίθηκε το Σάββατο 13
Νοεμβρίου. Την Τετάρτη στις 09:00 (ώρα Γαλλίας), οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.
 
Μπορείτε να διαβάσετε τις πρώτες αντιδράσεις του Pascal Canfin (Renew, Γαλλία) και
του  Peter  Liese  (ΕΛΚ,  Γερμανία),  οι  οποίοι  ηγήθηκαν  της  αντιπροσωπείας  του
Κοινοβουλίου στην COP26, εδώ. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου συναντήθηκε με
υπουργούς,  βουλευτές και  άλλους εκπροσώπους από διάφορες χώρες,  μεταξύ των
οποίων η  Κίνα,  η  Βραζιλία,  οι  Ηνωμένες Πολιτείες,  η  Ρωσία,  το  Πακιστάν,  η  Νότια
Αφρική, η Τουρκία, το Μπαγκλαντές και οι Μαλδίβες, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών
οργανισμών και ΜΚΟ από την Ευρώπη και τις αναπτυσσόμενες χώρες.
 
 
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το ΕΚ ασκεί συνεχώς πιέσεις για μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα και
τη  βιοποικιλότητα,  ενώ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για  το  κλίμα στις  28
Νοεμβρίου 2019. Τον Ιούνιο του 2021, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ο ευρωπαϊκός
νόμος για το κλίμα που μετατρέπει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας  για  την  κλιματική  ουδετερότητα  της  ΕΕ  έως  το  2050,  σε  δεσμευτική
υποχρέωση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Αυξάνει επίσης τον στόχο της ΕΕ για μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 από 40 % σε τουλάχιστον 55 %, σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη
μέτρων «Fit for 55 in 2030», ώστε να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο
για το 2030.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211014IPR14913/klimatiki-allagi-na-auxithoun-oi-prosdokies-gia-filodoxa-apotelesmata-stin-cop26
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211109RES16902/20211109RES16902.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541


Διαδικασία: Συζήτηση για επίκαιρα θέματα
 
Σύνδεσμοι
Έρευνα του ΕΚ: «The COP26 Climate Change Conference: Status of climate negotiations
and issues at stake» (Οκτώβριος 2021, στα αγγλικά)
Πώς καταπολεμά η ΕΕ την κλιματική αλλαγή (24.06.2021)
Το Ευρωβαρόμετρο για την κλιματική αλλαγή
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (COP26)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Συζήτηση για την Λευκορωσία με την ηγέτιδα της
αντιπολίτευσης Sviatlana Tsikhanouskaya
 
Την Τετάρτη στις 12.00 (ώρα Γαλλίας), η ηγέτιδα της
αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Sviatlana
Tsikhanouskaya θα μιλήσει στην ολομέλεια του ΕΚ στο
Στρασβούργο. 
 
Η  επίσκεψη  της  κ.  Tsikhanouskaya  πραγματοποιείται  εν  μέσω  της  συνεχιζόμενης
γεωπολιτικής κρίσης στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Το δικτατορικό καθεστώς της
Λευκορωσίας φέρνει μετανάστες, με προέλευση κυρίως από τη Μέση Ανατολή, στα
σύνορα της χώρας με την ΕΕ, και ιδίως στην Πολωνία, προσπαθώντας να εκδικηθεί την
ΕΕ για τις κυρώσεις που επιβάλλει.
 
Ως απάντηση, η ΕΕ συμφώνησε να επεκτείνει τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα κατά
της Λευκορωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο, μεταξύ άλλων, αεροπορικές εταιρείες και
αξιωματούχους που εμπλέκονται στην άφιξη μεταναστών στις παραμεθόριες περιοχές
της ΕΕ.
 
 
 
Η κατάσταση στα σύνορα ΕΕ-Λευκορωσίας: ανθρωπιστικές συνέπειες και οι επιπτώσεις
της στην ασφάλεια 
 
Την Τρίτη το απόγευμα, οι ευρωβουλευτές θα πραγματοποιήσουν επίσης ξεχωριστή
συζήτηση  στην  ολομέλεια  με  το  Συμβούλιο  και  την  Επιτροπή  σχετικά  με  τις
ανθρωπιστικές συνέπειες και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια που επιφέρουν η κατάσταση
στη χώρα και στα σύνορά της με την ΕΕ.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου / Πανηγυρική συνεδρίαση: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - «Poland-Belarus border: MEPs alarmed by humanitarian and political crisis»
(στα αγγλικά, 10/11/2021)
Δελτίο Τύπου «Belarus: consider taking the Lukashenka regime to international court, MEPs
ask» (στα αγγλικά, 07/10/2021)
Ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας του ΕΚ για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ΕΕ-Λευκορωσία)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (TSIKHANOUSKAYA,
Sviatlana)

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.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210930IPR13933/belarus-consider-taking-the-lukashenka-regime-to-international-court-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210930IPR13933/belarus-consider-taking-the-lukashenka-regime-to-international-court-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?tg=%22TSIKHANOUSKAYA%2C+Sviatlana%22&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?tg=%22TSIKHANOUSKAYA%2C+Sviatlana%22&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Συζήτηση με τον Charles Michel και την Ursula
von der Leyen για τη σύνοδο κορυφής του
Οκτωβρίου
 
Η ολομέλεια θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21-22 Οκτωβρίου, σε
συζήτηση με τους Προέδρους του Συμβουλίου και της
Επιτρόπους την Τρίτη στις 15.00 (ώρα Γαλλίας).
 
Η απάντηση της ΕΕ στην κρίση της COVID-19, και πιο συγκεκριμένα η πρόοδος της
στρατηγικής εμβολιασμού, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και ο τρόπος μετριασμού
των αρνητικών επιπτώσεών της στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές της ΕΕ, καθώς
και η κατάσταση του κράτους δικαίου, ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν από τους
αρχηγούς κρατών και  κυβερνήσεων κατά τη σύνοδο κορυφής.  Αντάλλαξαν επίσης
απόψεις  σχετικά  με  τη  μετανάστευση,  τις  εξωτερικές  σχέσεις  και  την  ψηφιακή
μετάβαση.
 
Η συζήτηση μετατέθηκε από τη σύνοδο της 10ης και  11ης Νοεμβρίου σε αυτή της
ερχόμενης εβδομάδας.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου 
 
Διαδικασία:Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (21-22 Οκτωβρίου)
Sassoli to EUCO: Democracy, freedom and the rule of law are not up for negotiation
(21.10.2021, 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.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-21-22-october-2021/
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


COVID-19: συζήτηση για την τρέχουσα
κατάσταση και τη μελλοντική δράση της ΕΕ
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με την Επιτροπή τρόπους
αποτελεσματικότερου συντονισμού των μέτρων στα κράτη
μέλη, υπό το πρίσμα της αύξησης των κρουσμάτων
κορονοϊού σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Τη Δευτέρα το βράδυ (η ώρα έναρξης υπολογίζεται στις 18:00, τοπική ώρα Γαλλίας), οι
ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και τα επόμενα βήματα της ΕΕ
για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού. Στα θέματα που ενδέχεται να
εξεταστούν περιλαμβάνονται η τρέχουσα επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης,
τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού που συνδέονται με την επιφυλακτικότητα απέναντι
στον εμβολιασμό σε αρκετές χώρες της ΕΕ, ο αντίκτυπος του ψηφιακού πιστοποιητικού
της ΕΕ για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19,  ο τρόπος αποτελεσματικότερου
συντονισμού των εθνικών μέτρων, καθώς και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.
 
Την Τετάρτη το απόγευμα στις 15:00, οι ευρωβουλευτές θα πραγματοποιήσουν επίσης
ξεχωριστή συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας
COVID-19:  πώς να επιτευχθεί  ο παγκόσμιος εμβολιασμός».
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Οι εργασίες για την ενίσχυση της Ένωσης Υγείας της ΕΕ με βάση τα διδάγματα που
αντλήθηκαν από την πανδημία συνεχίζονται: ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων,
αντιμετώπιση  των  διασυνοριακών  απειλών  κατά  της  υγείας  και  δημιουργία  μιας
μακρόπνοης  φαρμακευτικής  πολιτικής  στην  ΕΕ.  Οι  ευρωβουλευτές  κατάφεραν
πρόσφατα να αποσπάσουν καλύτερη στήριξη για το πρόγραμμα «EU4Health» από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022, με επιπλέον 51 εκ. ευρώ για τη δημιουργία μιας
ισχυρής Ένωσης Υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων
υγείας.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην υγεία)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (η απάντηση της ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού)

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/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210910IPR11907/europaiki-enosi-ugeias-stenoteri-sunergasia-gia-tin-kaluteri-prolipsi-astheneion
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211108IPR16846/meps-updated-negotiating-mandate-on-cross-border-health-threats
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-response-to-covid-19_19704_pk


Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ενίσχυση της
φαρμακευτικής πολιτικής της ΕΕ
 
Το ΕΚ θα υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των
ελλείψεων φαρμάκων, τη βελτίωση της πρόσβασης των
ασθενών σε θεραπείες και την αύξηση της διαφάνειας στις
τιμές.
 
Το σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και  Ασφάλειας  των Τροφίμων (ENVI)  θα  συζητηθεί  στην  ολομέλεια  τη  Δευτέρα το
απόγευμα, με τους ευρωβουλευτές να ψηφίζουν επί των προτάσεων την Τετάρτη. Η
έκθεση αποτελεί  τη συμβολή του Κοινοβουλίου στο σχέδιο της Επιτροπής για  την
επικαιροποίηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ το 2022.
 
Οι  βασικές  συστάσεις  του σχεδίου έκθεσης περιλαμβάνουν την  αντιμετώπιση των
βαθύτερων  αιτίων  των  ελλείψεων  φαρμάκων,  τη  διασφάλιση  της  πρόσβασης  των
ασθενών σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, την
αύξηση της διαφάνειας στις τιμές και τη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας και της
ανάπτυξης,  καθώς  και  την  ενίσχυση  της  ανθεκτικότητας  της  παραγωγής  και  του
εφοδιασμού  της  ΕΕ.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε μια φαρμακευτική στρατηγική για την
Ευρώπη,  μια  σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.
Στόχος της είναι  να δώσει  στη φαρμακευτική πολιτική της ΕΕ ένα μακροπρόθεσμο
όραμα: να διασφαλίσει ότι είναι ανθεκτική στις κρίσεις και βιώσιμη, και να ενισχύσει τη
θέση  της  ΕΕ  ως  παγκόσμιου  ηγέτη,  διασφαλίζοντας  παράλληλα  την  πρόσβαση  σε
οικονομικά  προσιτά  φάρμακα  για  τους  ασθενείς.
 
Συζήτηση Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Δελτίο Τύπου «EU Health: MEPs call for a future-proof EU pharmaceutical policy» (στα
αγγλικά, 12/10/2021)
Φάκελος διαδικασίας
Προφίλ της εισηγήτριας: Dolors Montserrat (ΕΛΚ, Ισπανία)

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/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0317_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home


Νέες διόδους για τη νόμιμη μετανάστευση για
ανεύρεση εργασίας στην ΕΕ ζητά το ΕΚ
 
Το ΕΚ θα ζητήσει από την Επιτροπή μέτρα για τη
διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις και οι
ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ.
 
Ανάμεσα στις προτάσεις που πρόκειται να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές για την θέσπιση
νέων επιλογών νόμιμης μετανάστευσης στην ΕΕ συγκαταλέγεται μια νέα δεξαμενή
ταλέντων της ΕΕ για την αντιστοίχιση υπηκόων τρίτων χωρών με εν δυνάμει εργοδότες
στην  ΕΕ,  ένα  φιλόδοξο  καθεστώς  υποδοχής  εργαζομένων  χαμηλής  και  μεσαίας
ειδίκευσης,  καθώς  και  ειδικά  μέτρα  για  τους  αυτοαπασχολούμενους  και  τους
επιχειρηματίες.
 
Άλλες προτάσεις στο σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της κινητικότητας
εντός της ΕΕ των επί μακρόν διαμενόντων που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ και τη μείωση
της γραφειοκρατίας για την απόκτηση του δικαιώματος διαμονής και εργασίας σε ένα
κράτος μέλος. Οι ευρωβουλευτές καλούνται επίσης να ζητήσουν από την Επιτροπή νέα
μέτρα  για  τη  διευκόλυνση  της  αναγνώρισης  των  επαγγελματικών  προσόντων,  τη
διασφάλιση  ίσων  δικαιωμάτων  για  τους  εργαζομένους  από  τρίτες  χώρες  και  την
καταπολέμηση  της  εργασιακής  εκμετάλλευσης.
 
Το σχέδιο  νομοθετικής έκθεσης που εκπόνησε η  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης  και  Εσωτερικών  Υποθέσεων  θα  συζητηθεί  την  Τρίτη  και  θα  τεθεί  σε
ψηφοφορία την Πέμπτη. Για να εγκριθεί, θα χρειαστεί την υποστήριξη της πλειοψηφίας
του Κοινοβουλίου.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 
 
Διαδικασία: έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (27.10.2021,
στα αγγλικά)
Προφίλ της εισηγήτριας Abir AL-SAHLANI (Renew, Σουηδία)
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/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/long-term-residents_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0314_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15241/legal-migration-an-eu-talent-pool-and-more-options-for-immigrant-entrepreneurs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15241/legal-migration-an-eu-talent-pool-and-more-options-for-immigrant-entrepreneurs
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197400/ABIR_AL-SAHLANI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)


Προϋπολογισμός της ΕΕ 2022: περισσότερες
επενδύσεις για μια ισχυρή ανάκαμψη
 
Το ΕΚ πρόκειται να εγκρίνει την προσωρινή συμφωνία του
με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του επόμενου
έτους, στηρίζοντας προτεραιότητες όπως η υγεία, η
νεολαία και η δράση για το κλίμα. 
 
Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν μεγαλύτερη στήριξη στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το
2022 (πάνω από 479,1 εκ. ευρώ περισσότερα από την πρόταση της Επιτροπής) για την
υγεία, την έρευνα, τη δράση για το κλίμα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους.
Οι συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξαν
σε συμφωνία λίγο πριν λήξει η προθεσμία της περιόδου συνδιαλλαγής, τα μεσάνυχτα της
Δευτέρας 15 Νοεμβρίου.
 
Τα συμφωνηθέντα νούμερα για τον προϋπολογισμό του 2022 ανέρχονται σε 169,5 δισ.
ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 170,6 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.
Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο σχετικό δελτίο Τύπου (στα αγγλικά).
 
Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού από τους ευρωβουλευτές στην ολομέλεια την
Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπογράψει τον προϋπολογισμό,
ο οποίος θα καταστεί δεσμευτικός.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
 
Σύνδεσμοι
Γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό για το 2022 (τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) Karlo
Ressler (ΕΛΚ, Κροατία)
Εισηγητής για τα άλλα τμήματα Damian Boeselager (Πράσινοι, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας
Θεματολογικό Δελτίο για τη διαδικασία του προϋπολογισμού
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/en/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Το ΕΚ ζητά την άμεση θέσπιση της ευρωπαϊκής
κάρτας κοινωνικής ασφάλισης
 
Τη Δευτέρα, η Επιτροπή θα ενημερώσει το ΕΚ για τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου κοινωνικής
ασφάλισης που θα μειώσει τη γραφειοκρατία για τους
μετακινούμενους εργαζομένους.
 
Μια ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης θα επιτρέπει  στους μετακινούμενους
εργαζομένους να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και τα
δικαιώματά τους σε ψηφιακή μορφή στις αρχές της χώρας στην οποία εργάζονται. Ως εκ
τούτου, οι ίδιοι θα αναγνωρίζονται ταχύτερα, ενώ τα έγγραφά τους θα επαληθεύονται
σε  πραγματικό  χρόνο.  Τα  έντυπα  που  απαιτείται  να  υποβάλουν  οι  μετακινούμενοι
εργαζόμενοι  επί  του  παρόντος  συχνά  δεν  είναι  επικαιροποιημένα  και  μπορούν  να
πλαστογραφηθούν.
 
Οι  ευρωβουλευτές  είναι  πιθανό να  ζητήσουν από την  Επιτροπή να  επισπεύσει  την
εφαρμογή  της  πρωτοβουλίας,  ώστε  οι  εργαζόμενοι  της  ΕΕ  να  μπορέσουν  να
επωφεληθούν από την κάρτα το συντομότερο δυνατόν. Καλούνται επίσης να επιμείνουν
στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για  την προστασία των προσωπικών
δεδομένων κατά τη διαδικασία.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή 
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Πιλοτικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (στα αγγλικά)
Νομοθετική αμαξοστοιχία
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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2620(RSP)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1545&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-european-social-security-number
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: το ΕΚ συζητά
την κατάσταση της επικύρωσής της
 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια την Πέμπτη,
οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ασκήσουν πίεση για την
επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα
τα κράτη μέλη. 
 
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
(Πέμπτη  25  Νοεμβρίου),  οι  ευρωβουλευτές  θα  συζητήσουν  την  έλλειψη  προόδου
αναφορικά  με  την  επικύρωση  της  Σύμβασης  της  Κωνσταντινούπολης.
 
Έξι κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη κυρώσει την περιεκτική και σημαίνουσα αυτή
διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011 και υπεγράφη από την ΕΕ το 2017. Πρόκειται για
τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. Οι
ευρωβουλευτές  αναμένεται  να  παροτρύνουν  τις  χώρες  αυτές  να  επικυρώσουν τη
Σύμβαση χωρίς  καθυστέρηση.
 
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,
και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Orange the World», τα κτίρια του ΕΚ θα φωτιστούν με
πορτοκαλί χρώμα.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: Σύμβαση Κωνσταντινούπολης: όλα τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν
άμεσα (28/11/2019)
Δήλωση «Poland’s planned withdrawal from Istanbul Convention criticised by leading MEPs»
(στα αγγλικά, 30/07/2020)
Μελέτη του ΕΚ (στα αγγλικά, Οκτώβριος 2020) «Tackling violence against women and
domestic violence in Europe: the added value of the Istanbul Convention and remaining
challenges»
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.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/12/news-orange-the-world
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67113/sumvasi-konstantinoupolis-ola-ta-krati-meli-na-tin-epikurosoun-amesa
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67113/sumvasi-konstantinoupolis-ola-ta-krati-meli-na-tin-epikurosoun-amesa
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200730IPR84301/poland-s-planned-withdrawal-from-istanbul-convention-criticised-by-leading-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200730IPR84301/poland-s-planned-withdrawal-from-istanbul-convention-criticised-by-leading-meps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Συζήτηση για την κατάσταση στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υποστηρίξουν σθεναρά
την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης σε συζήτηση την Τρίτη. 
 
Ανησυχώντας  για  τις  αυξανόμενες  πολιτικές  εντάσεις  στη  χώρα,  και  ιδίως  και  τις
διχαστικές δηλώσεις και ενέργειες του Σερβοβόσνιου ηγέτη και μέλους της τριμελούς
Προεδρίας της χώρας Milorad Dodik, οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να καταδικάσουν
κάθε αποσχιστική δραστηριότητα με στόχο την αποσταθεροποίηση του κράτους της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Τον Νοέμβριο του 1995, η Συμφωνία του Dayton τερμάτισε τον πόλεμο στην Βοσνία, ο
οποίος διήρκεσε τρεισήμισι χρόνια. Στη συνέχεια, η χώρα χωρίστηκε σε δύο αυτόνομες
περιοχές,  τη  Σερβική  Δημοκρατία  της  Βοσνίας  και  την  Ομοσπονδία  της  Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, οι οποίες συνδέονται μέσω της κεντρικής κυβέρνησης στο Σεράγεβο. Η
αυτονομιστική  ηγεσία  της  Σερβικής  Δημοκρατίας  απειλεί  τώρα  να  αποσυρθεί  από
βασικούς κρατικούς θεσμούς, όπως οι κοινές ένοπλες δυνάμεις, η αρχή για την έμμεση
φορολογία και το ανώτατο δικαστικό σώμα, εγείροντας ανησυχίες ότι κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διαίρεση και νέα σύγκρουση.
 
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 03/11/2021
Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Δελτίο Τύπου του ΕΚ (στα αγγλικά, 19/10/2021) «Commissioner Várhelyi presents the 2021
Enlargement package to MEPs»
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό για τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια

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.osce.org/bih/126173
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/18102021_factograph_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://www.un.org/press/en/2021/sc14685.doc.htm
http://www.ohr.int/?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211019IPR15244/commissioner-varhelyi-presents-the-2021-enlargement-package-to-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211019IPR15244/commissioner-varhelyi-presents-the-2021-enlargement-package-to-meps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk


Αστυνομική βία κατά των Ρομά στην ΕΕ
 
Την Τρίτη, ένα χρόνο μετά την καταδίκη της
αθιγγανοφοβίας από το ΕΚ, οι ευρωβουλευτές θα
αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση σε συζήτηση με το
Συμβούλιο και την Επιτροπή.
 
Περιστατικά  χρήσης  υπερβολικής  βίας,  αστυνομικής  αυθαιρεσίας  και  παράνομης
συμπεριφοράς κατά των Ρομά εξακολουθούν να καταγγέλλονται σε ολόκληρη την ΕΕ,
σύμφωνα και με τα πορίσματα της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το 2020. Η έκθεση αυτή αποκάλυψε επίσης ότι οι
Ρομά πλήττονται από εκτεταμένη φτώχεια, ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, απουσία
κατάλληλης  υγειονομικής  περίθαλψης,  αποκλεισμό  από  την  αγορά  εργασίας  και
παρενοχλήσεις.
 
Στο ψήφισμά του του Σεπτεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο καταδίκασε τον συνεχιζόμενο
κοινωνικό αποκλεισμό και την αθιγγανοφοβία που οδηγούν σε δυσανάλογη στόχευση
των Ρομά από τις αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συζήτησης στην
επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προτείνουν καλύτερη νομοθεσία και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την
πρόληψη τέτοιων περιστατικών και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα, θέτοντας
παράλληλα τον αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Νομοθετική αμαξοστοιχία - «Post 2020 EU Framework on Roma Equality and Inclusion
Strategies» (στα αγγλικά)
Έρευνα του ΕΚ - «Scaling up Roma inclusion strategies: Truth, reconciliation and justice for
addressing antigypsyism» (Φεβρουάριος 2019, στα αγγλικά)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ - Ρομά
Θεματολογικό δελτίο για τους Ρομά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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/en/news/2020/roma-and-travellers-survey-europe-needs-break-vicious-circle-poverty-and-discrimination
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86837/entaxi-ton-roma-drasi-kata-tou-koinonikou-apokleismou-kai-tis-athigganofovias
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20211109-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20211109-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2907(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608859/IPOL_STU(2019)608859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608859/IPOL_STU(2019)608859_EN.pdf
https://fra.europa.eu/el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romani-people-in-eu_20901_pk


Αθλητισμός βασισμένος σε αρχές, ερωτηματικά
για τις «σχισματικές» διοργανώσεις 
 
Συζήτηση για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της
ΕΕ στον αθλητισμό, ώστε να ενθαρρυνθεί ένα πιο δίκαιο
μοντέλο ευθυγραμμισμένο με τις αξίες της
συμμετοχικότητας και της δικαιοσύνης.
 
Στο  σχέδιο  έκθεσης  που  συνέταξε  η  Επιτροπή  Πολιτισμού  και  Παιδείας  του
Κοινοβουλίου ζητείται η διοχέτευση χρηματοδότησης από το επίπεδο της ελίτ στον
ερασιτεχνικό και τον μαζικό αθλητισμό. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να δηλώσουν ότι
πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων
όσον αφορά τις αμοιβές αλλά και την προβολή. Επιπλέον, το σχέδιο έκθεσης εκφράζει
την έντονη αντίθεσή του σε διοργανώσεις που αποκόπτονται  από τις υφιστάμενες,
υπονομεύοντας  τις  ενωσιακές  αξίες  της  αλληλεγγύης,  της  βιωσιμότητας,  της
συμμετοχικότητας,  του ανοικτού ανταγωνισμού και  της δικαιοσύνης,  και  οι  οποίες
θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συνολικού αθλητικού οικοσυστήματος.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (26.10.2021, στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα του εισηγητή Tomasz Frankowski (ΕΛΚ, Πολωνία)
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-9-2021-0318_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211025IPR15717/meps-oppose-breakaway-competitions-and-call-for-values-based-eu-sports-model
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2058(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197513/TOMASZ_FRANKOWSKI/home
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.
 
Δηλώσεις  του  Συμβουλίου  και  της  Επιτροπής  -  Θεμελιώδη δικαιώματα  και  κράτος
δικαίου στη Σλοβενία, ιδίως ο καθυστερημένος διορισμός εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας
 
Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
 
Eυρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Πολιτική της ΕΕ για τον αθλητισμό: Αξιολόγηση και πιθανές μελλοντικές ενέργειες
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίο
 
Προφορική ερώτηση στην Επιτροπή - Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά των σπάνιων
νόσων
 
Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η κατάσταση στη Σομαλία 
Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από από ιδιωτικές στρατιωτικές
εταιρείες και  εταιρείας ασφάλειας 
Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Απολύσεις στην παραγωγή
μεταλλικών προϊόντων στην Ισπανία
 
 Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
 
Δήλωση της Επιτροπής - Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης
 
Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
 
Δήλωση  της  Επιτροπής  -  Συμφόρηση  των  διεθνών  λιμένων  και  αυξημένο  κόστος
μεταφοράς  που  πλήττει  την  ΕΕ

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: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 
 
Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσία του προέδρου
του Klaus-Heiner Lehne
 
Συζήτηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
 
Δήλωση της Επιτροπής - Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής
διάσκεψης του ΠΟΕ στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021
 
Συζήτηση: Τρίτη 23 Νοεμβρίου 
 
Αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού ενόψει της έναρξης ισχύος του ΠΔΠ
2021-2027
 
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 23 Νοεμβρίου
 
Η ασφάλεια των χώρων στάθμευσης φορτηγών στην ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
 

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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