
 

Νέα της Συνόδου, 8-11 Φεβρουαρίου 2021
 
COVID-19: συζήτηση για τις εξελίξεις στην στρατηγική εμβολιασμού
της ΕΕ 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επαναλάβουν την στήριξή τους για την ενιαία
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα εμβόλια σε συζήτηση με την πρόεδρο της
Επιτροπής von der Leyen.
 
 
Έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει σχετικά με τον
Μηχανισμό που σχεδιάστηκε για να συνδράμει τις χώρες της ΕΕ στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
 
 
Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
θεμελιώδη δικαιώματα 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη διάδραση μεταξύ νέων
μέσων, πολιτικής και ελευθερίας του λόγου, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
 
 
Συζήτηση για τις διώξεις εναντίον της αντιπολίτευσης στη Ρωσία 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με τον Josep Borrell την πολιτική αναταραχή στη
Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης του Alexei Navalny και των
διαδηλώσεων σε όλη την χώρα.
 
 
Ανταλλαγή απόψεων με την Christine Lagarde για την πολιτική της
ΕΚΤ 
Έμφαση στον μετριασμό της οικονομικής κρίσης, με τους ευρωβουλευτές να
εξετάζουν τι μπορεί να κάνει η ΕΚΤ στο πλαίσιο του καταστατικού της,
διερευνώντας νέα εργαλεία.
 
 
Εμπορία ανθρώπων: ισχυρότερα μέτρα προστασίας γυναικών,
παιδιών και μεταναστών 
Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της και να
ασκήσει πίεση για την ποινικοποίηση της ζήτησης και της χρήσης σεξουαλικών
υπηρεσιών από θύματα εμπορίας.
 
 
Κυκλική οικονομία: κάλεσμα για αυστηρότερους κανόνες
κατανάλωσης και ανακύκλωσης στην ΕΕ
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Συζήτηση και ψηφοφορία για τις αρχές και την πολιτική για την επίτευξη μιας
κλιματικά ουδέτερης, βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής
οικονομίας έως το 2050.
 
 
Ο κατώτατος μισθός θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων,
αναμένεται να διακηρύξει το ΕΚ 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν σχετικά με μέτρα για την
καταπολέμηση της ανισότητας και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου
προβλήματος της φτώχειας των εργαζομένων.
 
 
Ψηφοφορία για την παράταση των μέτρων ενίσχυσης του τομέα των
μεταφορών 
Το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να παρατείνει το καθεστώς εξαίρεσης για τις
χρονοθυρίδες των αερογραμμών, αλλά και τις ημερομηνίες λήξης εγγράφων
όπως οι άδειες οδήγησης.
 
 
Δικαιώματα των γυναικών: μακρύς ο δρόμος για την ισότητα των
φύλων 
Ενώ η πανδημία επιδεινώνει τις ανισότητες, οι ευρωβουλευτές θα
αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 25 έτη, αλλά και
μελλοντικές προκλήσεις.
 
 
Συζήτηση για την de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία 
Το πρωί της Τρίτης, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καταδικάσουν την
κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία, μετά τη θέση σε ισχύ
της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 
 
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/2021-02-08
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Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EbS+
Απευθείας μετάδοση των συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2021-02-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
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(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
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COVID-19: συζήτηση για τις εξελίξεις στην
στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επαναλάβουν την
στήριξή τους για την ενιαία προσέγγιση της ΕΕ όσον
αφορά τα εμβόλια σε συζήτηση με την πρόεδρο της
Επιτροπής von der Leyen.
 
Επιπροσθέτως, κατά τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 9.00 (τοπική
ώρα),  οι  ευρωβουλευτές  είναι  πιθανό  να  εγείρουν  ανησυχίες  σχετικά  με  τις
καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων, τη διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις
με  τις  φαρμακευτικές  εταιρείες  και  τη  χρήση  προσωπικών  δεδομένων,  καθώς  και
σχετικά  με  το  σύστημα  που  τέθηκε  πρόσφατα  σε  εφαρμογή  για  την  έγκριση  των
εξαγωγών  εμβολίων  COVID-19.
 
Κατά τη διάρκεια  της πιο  πρόσφατης συζήτησης στην σύνοδο της ολομέλειας του
Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ευρεία υποστήριξη για την κοινή προσέγγιση
της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και ζήτησαν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά
τις συμβάσεις και την ανάπτυξη εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στις 12 Ιανουαρίου 2021, οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου
έθεσαν ερωτήματα στην Επιτροπή σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19.  Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια στις  19
Ιανουαρίου με επίκεντρο την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για τη νόσο COVID-19, ενώ
την  ίδια  ημέρα  η  Επιτροπή  δημοσίευσε  επικαιροποιημένο  σχέδιο  δράσης  για  την
ενίσχυση  της  καταπολέμησης  της  πανδημίας.
 
Συζήτηση:Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Δηλώσεις του Pascal Canfin (Renew Europe, Γαλλία), προέδρου της ENVI, για την
παράδοση των εμβολίων και τη διαφάνεια των συμβάσεων (27.01.2021, στα γαλλικά)
Δελτίο Τύπου - «Εμβόλια COVID-19: η απάντηση της ΕΕ πρέπει είναι η ενότητα και η
αλληλεγγύη» (19.01.2021)
Δελτίο Τύπου - «COVID-19 vaccines: MEPs call for more clarity and transparency»
(12.01.2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό (φάκελος: στρατηγική της ΕΕ για
τα εμβόλια)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210114IPR95615/emvolia-covid-19-i-apantisi-tis-ee-prepei-einai-i-enotita-kai-i-allileggui
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210114IPR95615/emvolia-covid-19-i-apantisi-tis-ee-prepei-einai-i-enotita-kai-i-allileggui
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210114IPR95615/emvolia-covid-19-i-apantisi-tis-ee-prepei-einai-i-enotita-kai-i-allileggui
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210114IPR95615/emvolia-covid-19-i-apantisi-tis-ee-prepei-einai-i-enotita-kai-i-allileggui
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας
 
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει
σχετικά με τον Μηχανισμό που σχεδιάστηκε για να
συνδράμει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
 
Με 672,5  δισ.  ευρώ επιχορηγήσεων και  δανείων  διαθέσιμα  για  τη  χρηματοδότηση
εθνικών  μέτρων  που  αναμένεται  να  μετριάσουν  τις  οικονομικές  και  κοινωνικές
συνέπειες της πανδημίας, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and
Resilience Facility») αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της δέσμης μέτρων «Next Generation
EU». Για το κείμενο που θα τεθεί σε ψηφοφορία έφτασαν σε προσωρινή συμφωνία οι
διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020.
 
Για  να  είναι  επιλέξιμα  για  χρηματοδότηση,  τα  εθνικά  σχέδια  ανάκαμψης  και
ανθεκτικότητας πρέπει να εστιάζουν σε βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ, δηλ. την
πράσινη  μετάβαση  συμπεριλαμβανομένης  της  βιοποικιλότητας,  του  ψηφιακού
μετασχηματισμού, της οικονομικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Θα είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση όσα
εστιάζουν στη ενίσχυση της δυνατότητας των αρχών να αντιμετωπίζουν κρίσεις και της
ετοιμότητάς  τους,  καθώς  και  στις  πολιτικές  για  τα  παιδιά  και  τους  νέους,
συμπεριλαμβανομένης  της  εκπαίδευσης  και  της  ανάπτυξης  δεξιοτήτων.
 
Προγράμματα που σχετίζονται με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης
COVID-19 και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά ξεκίνησαν την 1 Φεβρουαρίου 2020 ή
αργότερα θα μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν από το Μηχανισμό.
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_EL.html


Σύνδεσμοι
Έκθεση για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα του εισηγητή Siegfried MUREŞAN (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Eider GARDIAZABAL RUBIAL (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Dragoș PÎSLARU (Renew, Ρουμανία),
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next
Generation EU» (22.07.2020, στα αγγλικά)
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (21.07.2020) - πόροι για το πρόγραμμα Next
Generation EU (σελίδα 5, στα αγγλικά)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και θεμελιώδη δικαιώματα
 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη
διάδραση μεταξύ νέων μέσων, πολιτικής και ελευθερίας
του λόγου, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού.
 
Σε συζήτηση με το Συμβούλιο και  την Επιτροπή,  οι  ευρωβουλευτές αναμένεται  να
εξετάσουν πώς μπορούν να αποφευχθούν οι  παγίδες που δημιουργούνται  από την
ψηφιοποίηση της πολιτικής, και συγκεκριμένα την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας
από  την  παραπληροφόρηση  και  τις  προσπάθειες  για  την  υπονόμευσή  της  ή  την
υποκίνηση  της  βίας,  χωρίς  να  διακυβεύεται  η  ελευθερία  του  λόγου  ή  η  χρήση
τεχνολογικών  καινοτομιών  στον  πολιτικό  διάλογο.  Μετά  τα  επεισόδια  στις  ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένης της εισβολής στο Καπιτώλιο και της μόνιμης αναστολής των
λογαριασμών του (τότε εν ενεργεία) προέδρου Trump στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
οι  ευρωβουλευτές αναμένεται  να σχολιάσουν την επιδείνωση της κατάστασης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην ΕΕ και τις
διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης από ξένους και εγχώριους δρώντες.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η συζήτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο σειράς εν εξελίξει νομοθετικών και
πολιτικών διαδικασιών, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
για τη δημοκρατία, αλλά και στις νομοθετικές προτάσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες και
τις  ψηφιακές  αγορές.  Οι  Ευρωπαϊκές  Εκλογές  του  2019  προστατεύθηκαν  από  την
παραπληροφόρηση μέσω του σχεδίου δράσης της ΕΕ και του κώδικα δεοντολογίας για
τις διαδικτυακές πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία:  Δηλώσεις  του  Συμβουλίου  και  της  Επιτροπής  ακολουθούμενες  από
συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Trump's disinformation 'magaphone': Consequences, first
lessons and outlook» (2.2.2021, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - Ο αντίκτυπος του κορονοϊού στην ελευθερία των μέσων
ενημέρωσης (8.5.2020)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92131/gia-epideinosi-ton-themeliodon-dikaiomaton-stin-ee-proeidopoioun-oi-eurovouleutes
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92131/gia-epideinosi-ton-themeliodon-dikaiomaton-stin-ee-proeidopoioun-oi-eurovouleutes
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Συζήτηση για τις διώξεις εναντίον της
αντιπολίτευσης στη Ρωσία
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει με τον Josep Borrell την
πολιτική αναταραχή στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της
υπόθεσης του Alexei Navalny και των διαδηλώσεων σε όλη
την χώρα.
 
Τις τελευταίες εβδομάδες, χιλιάδες Ρώσοι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες ζητώντας την
απελευθέρωση του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Alexei Navalny, αλλά και για
να διαμαρτυρηθούν για  τα φαινόμενα διαφθοράς και  την επιδείνωση του βιοτικού
επιπέδου, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μαζικές συλλήψεις και βίαιη καταστολή από την
αστυνομία.
 
Ο Alexei Navalny καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και οκτώ μηνών από δικαστήριο
της  Μόσχας  την  Τρίτη  2  Φεβρουαρίου.  Οι  κατηγορίες  που  του  απαγγέλθηκαν
αφορούσαν την παραβίαση τους όρους της αναστολής του για την ποινή που του έχει
επιβληθεί για υπεξαίρεση, την οποία έχει καταγγείλει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ως
πολιτικά υποκινούμενη.
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα
ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αυθαίρετες.
 
Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell πρόκειται να επισκεφθεί τη
Ρωσία στις 4-6 Φεβρουαρίου για συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Sergei Lavrov
και άλλους Ρώσους συνομιλητές.
 
Μετά  τη  σύλληψη  του  Alexei  Navalny  κατά  την  πρόσφατη  επιστροφή  του  από  τη
Γερμανία,  όπου  ανάρρωσε  μετά  την  απόπειρα  δολοφονίας  του,  το  Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε την άμεση απελευθέρωσή του και
σημαντικά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
 

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/20210119IPR95904/navalny-to-ek-zita-simantika-austiroteres-kuroseis-kata-tis-rosias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210119IPR95904/navalny-to-ek-zita-simantika-austiroteres-kuroseis-kata-tis-rosias


Σύνδεσμοι
Δηλώσεις μετά τη σύλληψη του Alexei Navalny στη Μόσχα: David McAllister (ΕΛΚ,
Γερμανία), πρόεδρος της AFET, και Andrius Kubilius (ΕΛΚ, Λιθουανία), εισηγητής
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 21 Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη
σύλληψη του Alexei Navalny
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την
κατάσταση στη Ρωσία και την δηλητηρίαση του Alexei Navalny

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/el/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_EL.html


Ανταλλαγή απόψεων με την Christine Lagarde
για την πολιτική της ΕΚΤ
 
Έμφαση στον μετριασμό της οικονομικής κρίσης, με τους
ευρωβουλευτές να εξετάζουν τι μπορεί να κάνει η ΕΚΤ στο
πλαίσιο του καταστατικού της, διερευνώντας νέα
εργαλεία.
 
Μετά τη συζήτηση με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine
Lagarde, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υιοθετήσουν ψήφισμα την Τρίτη, στο οποίο
θα περιγράφονται οι προτεραιότητές τους σχετικά με τον ρόλο της ΕΚΤ στην τόνωση
της οικονομίας της Ευρωζώνης. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν
την Τετάρτη το πρωί.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ αποτελεί την πιο σημαντική ευκαιρία
που έχουν οι ευρωβουλευτές να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές
της.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2020
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα του εισηγητή: Sven Simon (ΕΛΚ, Γερμανία)
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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0002_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2123(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197426/SVEN_SIMON/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Εμπορία ανθρώπων: ισχυρότερα μέτρα
προστασίας γυναικών, παιδιών και μεταναστών
 
Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να εντείνει τις
προσπάθειές της και να ασκήσει πίεση για την
ποινικοποίηση της ζήτησης και της χρήσης σεξουαλικών
υπηρεσιών από θύματα εμπορίας.
 
Το  σχέδιο  έκθεσης,  που  εκπονήθηκε  από  κοινού  από  τις  επιτροπές  Πολιτικών
Ελευθεριών  και  Ισότητας  των  Φύλων,  θα  συζητηθεί  τη  Δευτέρα  και  θα  τεθεί  σε
ψηφοφορία την Τρίτη (ανακοίνωση αποτελεσμάτων την Τετάρτη). Σε αυτό, τονίζεται η
ανάγκη  για  καλύτερη  προστασία  των  γυναικών  και  των  παιδιών,  καθώς  και  των
αιτούντων  άσυλο,  των  προσφύγων  και  των  μεταναστών.
 
Αξιολογώντας  την  οδηγία  της  ΕΕ  του  2011  για  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας
ανθρώπων, οι ευρωβουλευτές εστιάζουν στη σεξουαλική εκμετάλλευση και ζητούν από
την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία ώστε τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν ρητά
την συνειδητή χρήση υπηρεσιών που παρέχουν τα θύματα εμπορίας.
 
Το  σχέδιο  κειμένου  προειδοποιεί  ότι.  λόγω  της  έξαρσης  της  νόσου  COVID-19,  η
κατάσταση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Εξετάζει
επίσης  τον  ρόλο  του  διαδικτύου,  των  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης  και  των  νέων
τεχνολογιών  στη  διευκόλυνση  και  την  πρόληψη  του  φαινομένου.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «Trafficking in human beings: protect women and children and focus
on sexual exploitation, say MEPs» (στα αγγλικά, 27.01.2021)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender
issues» (στα αγγλικά, Σεπτέμβριος 2020)
Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο
κόστος της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ (στα αγγλικά, Οκτώβριος 2020)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Εισηγήτρια: Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew, Iσπανία)

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-9-2021-0011_EL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home


Κυκλική οικονομία: κάλεσμα για αυστηρότερους
κανόνες κατανάλωσης και ανακύκλωσης στην ΕΕ
 
Συζήτηση και ψηφοφορία για τις αρχές και την πολιτική για
την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης, βιώσιμης, χωρίς
τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το
2050.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και η ψηφοφορία επί της έκθεσης, που
εγκρίθηκε  από  την  επιτροπή  Περιβάλλοντος,  Δημόσιας  Υγείας  και  Ασφάλειας  των
Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 27 Ιανουαρίου, έχει προγραμματιστεί για
την Τρίτη και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την Τετάρτη το πρωί.
 
Οι  ευρωβουλευτές τονίζουν ότι  η τρέχουσα γραμμική οικονομία της αρχής «πάρε-
φτιάξε-χρησιμοποίησε-πέτα  το»  πρέπει  να  μετατραπεί  σε  μια  πραγματικά  κυκλική
οικονομία. Ζητούν δεσμευτικούς στόχους για το 2030 για τη μείωση του αποτυπώματος
που δημιουργείται από τη χρήση και την κατανάλωση υλικών, καλύπτοντας ολόκληρο
τον κύκλο ζωής κάθε κατηγορίας προϊόντων που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Καλούν
επίσης την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς στόχους ανά προϊόν, ή και ανά τομέα
για  το  ανακυκλωμένο  περιεχόμενο.  Άλλες  βασικές  προτάσεις  περιγράφονται
λεπτομερώς  εδώ.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο «Σχέδιο δράσης για την κυκλική
οικονομία  για  μια  καθαρότερη  και  ανταγωνιστικότερη  Ευρώπη».  Τον  Οκτώβριο
πραγματοποιήθηκε  σχετική  συζήτηση  στην  επιτροπή  Περιβάλλοντος  του  ΕΚ.
 
Έως και το 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθορίζεται κατά τον
σχεδιασμό τους .  Η παγκόσμια κατανάλωση υλικών αναμένεται  να διπλασιαστεί  τα
επόμενα σαράντα χρόνια, ενώ η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων κάθε χρόνο
προβλέπεται  να αυξηθεί  κατά 70% έως το 2050.  Το μισό των συνολικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, και πάνω από το 90% της απώλειας βιοποικιλότητας και της
καταπόνησης των υδάτων, προέρχονται από την εξόρυξη και επεξεργασία πόρων.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίαςς: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας
 

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-9-2021-0008_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd


Σύνδεσμοι
Έκθεση της επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την
κυκλική οικονομία
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (στα αγγλικά, 27.01.2021)
Βιντεοσκοπημένη δήλωση του εισηγητή Jan Huitema (Renew Europe, Ολλανδία),
27.01.2021
Φάκελος διαδικασίας
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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Ο κατώτατος μισθός θα συμβάλει στη μείωση των
ανισοτήτων, αναμένεται να διακηρύξει το ΕΚ
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν
σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση της ανισότητας
και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της
φτώχειας των εργαζομένων.
 
To  κείμενο  αναφέρει  ότι  η  αρχή  πως  η  εργασία  είναι  το  καλύτερο  μέσο  για  την
αντιμετώπιση της  φτώχειας  δεν  ισχύει  πάντα,  ειδικά  όσον αφορά τομείς  χαμηλών
απολαβών, αλλά και εκείνους με επισφαλείς και άτυπες θέσεις εργασίας. Μια οδηγία της
ΕΕ σχετικά με τους κατώτατους μισθούς, η οποία θα θεσπίσει δεσμευτικούς κατώτατους
μισθούς πάνω από το όριο της φτώχειας, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της
αυξανόμενης ανισότητας τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.
 
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν τη σημασία της προστασίας των εργαζομένων στη νέα
ψηφιακή  οικονομία,  οι  οποίοι  συχνά  δεν  έχουν  τα  ίδια  εργασιακά  και  κοινωνικά
δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Ως εκ τούτου, καλούν την Επιτροπή να
προτείνει νομοθεσία που θα διασφαλίζει ότι αυτοί οι αποκαλούμενοι «εργαζόμενοι σε
πλατφόρμες»  απολαμβάνουν  της  ίδιας  κοινωνικής  προστασίας  και  μπορούν  να
συνδικαλίζονται. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης την ανάγκη επιβολής του νομικού
πλαισίου  της  ΕΕ  σχετικά  με  τις  ελάχιστες  συνθήκες  εργασίας  για  όλους  τους
εργαζομένους,  ιδίως  για  τους  εργαζόμενους  σε  άτυπες  μορφές  απασχόλησης  και
εκείνους  που  εργάζονται  υπό  επισφαλείς  συνθήκες.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα
ανακοινωθούν την Τετάρτη το πρωί.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας
 

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_1968https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1968https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=el


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια των
εργαζομένων
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή του ΕΚ (στα αγγλικά,
15.01.2021)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Ӧzlem Demirel (Αριστερά, Γερμανία):
Φάκελος διαδικασίας
Eurostat: Δείκτες ποιότητας ζωής - συνθηκών υλικής διαβίωσης (στα αγγλικά)
Σελίδα του Eurofound για την φτώχεια των εργαζομένων (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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/el/topic/working-poor
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Ψηφοφορία για την παράταση των μέτρων
ενίσχυσης του τομέα των μεταφορών
 
Το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να παρατείνει το καθεστώς
εξαίρεσης για τις χρονοθυρίδες των αερογραμμών, αλλά
και τις ημερομηνίες λήξης εγγράφων όπως οι άδειες
οδήγησης.
 
Το Κοινοβούλιο ανέστειλε προσωρινά τους κανόνες για την υποχρεωτική χρήση («use it
or lose it») των χρονοθυρίδων («slots») των αεροπορικών εταιρειών τον Μάρτιο του 2020,
ώστε να μη χρειάζεται  να πραγματοποιούνται  πτήσεις  με κενά αεροπλάνα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας (πτήσεις φάντασμα). Αυτό επέτρεψε στις αεροπορικές εταιρείες
να  μην  χρησιμοποιούν  τους  προγραμματισμένους  χρόνους  απογείωσης  και
προσγείωσης, μόνο για να τις διατηρήσουν την επόμενη σεζόν. Αυτή η εξαίρεση λήγει
στις 27 Μαρτίου 2021.
 
Το  σχέδιο  που  τίθεται  τώρα  σε  ψηφοφορία  στο  Κοινοβούλιο  αφορά  πώς  θα
πραγματοποιηθεί  η  επιστροφή  σε  μια  κανονική  εφαρμογή  των  κανόνων.  Οι
ευρωβουλευτές εξασφάλισαν, στην άτυπη συμφωνία τους με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, να
επιτραπεί  στις  αεροπορικές  εταιρείες  να  χρησιμοποιούν  μόνο  το  50%  των
προγραμματισμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης για τη θερινή και τη
χειμερινή περίοδο του 2021 (αντί του 80% που απαιτείται κανονικά), ώστε να μπορούν να
τις διατηρήσουν σε επόμενες σεζόν.
 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επίσης πρόταση για την εκ νέου παράταση της
ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών, καθώς και για την αναβολή ορισμένων
περιοδικών ελέγχων και τεχνικής κατάρτισης, που απαιτούνται κανονικά στον τομέα των
οδικών μεταφορών.
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, 1η ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας για τις χρονοθυρίδες
Φάκελος διαδικασίας για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών

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=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)


Δικαιώματα των γυναικών: μακρύς ο δρόμος για
την ισότητα των φύλων
 
Ενώ η πανδημία επιδεινώνει τις ανισότητες, οι
ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει
καταγραφεί τα τελευταία 25 έτη, αλλά και μελλοντικές
προκλήσεις.
 
Περισσότερα από είκοσι  πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης και  της
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πρόοδο που
έχει σημειωθεί και, κυρίως, τι απομένει να γίνει για την προώθηση των δικαιωμάτων των
γυναικών και της ισότητας των φύλων.
 
Είναι πιθανό να επισημάνουν ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν βία, οικονομικές ανισότητες, έλλειψη εκπροσώπησης
στα όργανα λήψης αποφάσεων και επιθέσεις κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους -
ιδίως σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Είναι επίσης πιθανό να επισημάνουν ότι η πανδημία
COVID-19 επιδεινώνει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και να καλέσουν την ΕΕ να
λάβει συγκεκριμένα και επείγοντα μέτρα.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη το απόγευμα και  θα ολοκληρωθεί  με
ψήφισμα που θα τεθεί  σε ψηφοφορία την Πέμπτη.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η Διακήρυξη του Πεκίνου υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στο τέλος της 4ης Παγκόσμιας
Διάσκεψης για τις Γυναίκες (15 Σεπτεμβρίου 1995) με σκοπό τη δημοσίευση μιας δέσμης
αρχών  για  την  ισότητα  ανδρών  και  γυναικών.  Η  Πλατφόρμα  Δράσης  προβλέπει
στρατηγικές δράσεις σε διάφορους τομείς (οικονομία, εκπαίδευση, υγεία, βία, λήψη
αποφάσεων κ.λπ.).
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 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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https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - Θεματική επισκόπηση: «Gender equality: a review in
progress» (Οκτώβριος 2020, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Achieving gender equality in the face of the pandemic and
existing challenges» (Ιανουάριος 2021, στα αγγλικά)
Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «The gendered impact of the COVID-19 crisis and
post-crisis period» (Σεπτέμβριος 2020, στα αγγλικά)
EIGE — COVID-19 και ισότητα των φύλων
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (φάκελος για την ισότητα
των φύλων)

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=2021/2509 (RSP)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA (2021) 659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA (2021) 659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU (2020) 658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU (2020) 658227_EN.pdf
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/gender-balance_17503_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/gender-balance_17503_pk


Συζήτηση για την de facto απαγόρευση της
άμβλωσης στην Πολωνία
 
Το πρωί της Τρίτης, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να
καταδικάσουν την κατάργηση του δικαιώματος στην
άμβλωση στην Πολωνία, μετά τη θέση σε ισχύ της
απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 
Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να καταδικάσουν την εξαιρετικά περιοριστική νομοθεσία, η
οποία  ουσιαστικά  απαγορεύει  την  άμβλωση  στην  Πολωνία,  ως  επίθεση  κατά  των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ. Το
δικαίωμα μιας γυναίκας να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εγκυμοσύνη της χωρίς
να διώκεται δεν θα πρέπει να θεωρείται αντισυνταγματικό σε καμία χώρα της ΕΕ, είναι
πιθανό  να  προσθέσουν.  Αναμένεται  επίσης  να  εκφράσουν  την  στήριξη  και  την
αλληλεγγύη τους προς τους ειρηνικούς διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους για να
καταγγείλουν τους περιορισμούς αυτούς, αλλά και να καταδικάσουν τη δυσανάλογη
χρήση βίας εναντίον τους.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Τον Οκτώβριο του 2020, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας απαγόρευσε την
άμβλωση  σε  περιπτώσεις  σοβαρής  δυσπλασίας  του  εμβρύου,  θεωρώντας  την
«ασυμβίβαστη»  με  το  Σύνταγμα  της  χώρας.  Η  απόφαση  αυτή  απέκτησε  νομικά
δεσμευτική ισχύ στις 27 Ιανουαρίου, απαγορεύοντας όλες τις αμβλώσεις στην Πολωνία,
εκτός από όσες αφορούν περιστατικά βιασμού ή αιμομιξίας, ή όταν απειλείται η ζωή της
μητέρας.
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δηλώσεις των προέδρων των επιτροπών του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τις
Πολιτικές Ελευθερίες - «The abortion ban in Poland is an attack on women’s and
fundamental rights’» (στα αγγλικά, 28.01.2021)
Δελτίο Τύπου - «Η de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία θέτει σε κίνδυνο
τις γυναίκες» (26.11.2020)
Δελτίο Τύπου - «‘We are deeply concerned by the attacks on women’s rights in Poland’,
Gender Equality MEPs say», (στα αγγλικά, 24.11.2020)
Δηλώσεις των προέδρων των επιτροπών του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τις
Πολιτικές Ελευθερίες - «Poland: leading MEPs against the de facto ban on abortion» (στα
αγγλικά, 22.10.2020)
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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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92132/i-de-facto-apagoreusi-tis-amvlosis-stin-polonia-thetei-se-kinduno-tis-gunaikes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92132/i-de-facto-apagoreusi-tis-amvlosis-stin-polonia-thetei-se-kinduno-tis-gunaikes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


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.
 
Ευρωπαϊκό  θεματολόγιο  δεξιοτήτων  για  βιώσιμη  ανταγωνιστικότητα,  κοινωνική
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα - Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με πρόταση
ψηφίσματος
 
Συζήτηση:  Δευτέρα,  8  Φεβρουαρίου,  αποτελέσματα  ψηφοφορίας:  Πέμπτη,  11
Φεβρουαρίου
 
Η κατάσταση στην Υεμένη - Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ
 
Συζήτηση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου, αποτελέσματα ψηφοφορίας : Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου
 
Η κατάσταση στην Μιανμάρ - Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ
 
Συζήτηση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου
 
Κοινή συζήτηση -  Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών:  MiFID και
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ
 
Συζήτηση:  Τετάρτη,  10  Φεβρουαρίου,  αποτελέσματα  ψηφοφορίας:  Πέμπτη,  11
Φεβρουαρίου
 
Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
 
Συζήτηση:  Τετάρτη,  10  Φεβρουαρίου,  αποτελέσματα  ψηφοφορίας:  Πέμπτη,  11
Φεβρουαρίου
 
Η ασφάλεια  του  πυρηνικού  σταθμού  στο  Ostrovets  της  Λευκορωσίας  -  Προφορική
ερώτηση  προς  την  Επιτροπή
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 
 
Οι επιπτώσεις της COVID-19 στη νεολαία και τον αθλητισμό
 
Συζήτηση:  Δευτέρα,  8  Φεβρουαρίου,  αποτελέσματα  ψηφοφορίας:Τετάρτη,  11
Φεβρουαρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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•
•
•

Ρουάντα, η περίπτωση του Paul Rusesabagina 
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν 
Η πολιτική κατάσταση στην Ουγκάντα
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου
 
Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση)
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου
 
Εφαρμογή του άρθρου 43 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου
 

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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