
 

Νέα της Συνόδου, 8-11 Μαρτίου 2021
 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: οι Πρόεδροι της ΕΕ
υπογράφουν κοινή δήλωση  
Η υπογραφή την Τετάρτη αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη της
Διάσκεψης που θα αντιμετωπίσει προκλήσεις παλιές και νέες, ενδυναμώνοντας
παράλληλα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 
 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στη σύνοδο της ολομέλειας του
Κοινοβουλίου  
Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern και ο πρόεδρος του ΕΚ
David Sassoli θα απευθυνθούν στους ευρωβουλευτές για την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας τη Δευτέρα.
 
 
Ψηφοφορία για το πρόγραμμα στρατηγικών και καινοτόμων
επενδύσεων «InvestEU» 
Το ΕΚ αναμένεται να υιοθετήσει το νέο πρόγραμμα «InvestEU», το οποίο
κινητοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και εγγυάται πρόσβαση σε
χρηματοδότηση μέσω απλοποιημένων διαδικασιών.
 
 
EU4Health: Το ΕΚ πρόκειται να υιοθετήσει το νέο πρόγραμμα υγείας
της ΕΕ 
Συζήτηση και ψηφοφορία για το πρόγραμμα «EU4Health» ύψους 5,1 δισ. ευρώ
(2021 - 2027), με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των συστημάτων υγείας για
την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών. 
 
 
Εισφορά άνθρακα στις εισαγωγές, για πιο φιλόδοξες παγκόσμιες
κλιματικές δράσεις 
Το ΕΚ θα τοποθετηθεί για τη θέση πιο φιλόδοξων παγκόσμιων στόχων για το
κλίμα και για την πρόληψη «διαρροών άνθρακα» στις εισαγωγές στην ΕΕ από
λιγότερο κλιματικά φιλόδοξες χώρες. 
 
 
Οι εταιρείες πρέπει να προνοούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
το περιβάλλον 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν δεσμευτικούς κανόνες για πρότυπα
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, εταιρική ευθύνη για τις επιπτώσεις της
δραστηριότητας στο πλαίσιο των αλυσίδων αξίας.
 
 

Σύνοδος Ολομέλειας
04-03-2021 - 20:21
20210222BRI98343

4

5

7

8

9

11

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

1 I 22



Επιθέσεις κατά των MME σε Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβενία 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της
Επιτροπής τις απόπειρες φίμωσης ανεξάρτητων μέσων από τις αρχές της
Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας.
 
 
Το Κοινοβούλιο προτίθεται να κηρύξει την ΕΕ Ελεύθερη Ζώνη για
ΛΟΑΔΜΙ 
Σε συζήτηση την Τετάρτη και ψηφοφορία την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές
αναμένεται να ζητήσουν η ΕΕ να είναι «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ», ως
απάντηση στις «περιοχές χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία.
 
 
Συζήτηση στην ολομέλεια για την φορολογική έρευνα «OpenLux» 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα πρόσφατα πορίσματα των ερευνητών
δημοσιογράφων και τους τρόπους ανάσχεσης της φοροαποφυγής στην ΕΕ μετά
τις αποκαλύψεις «OpenLux».
 
 
Η θέση του Κοινοβουλίου για του νέους κανόνες στην ΕΕ στον
τομέα της αλιείας 
Το ΕΚ θα συζητήσει και θα υιοθετήσει τη θέση του σχετικά με τις επερχόμενες
διαπραγματεύσεις για τους κανόνες που θα διέπουν τις αλιευτικές
δραστηριότητες στην ΕΕ για τα επόμενα 15 χρόνια. 
 
 
Δικαιώματα των παιδιών: ενίσχυση της παιδείας, εναντίον της
φτώχειας και της κακοποίησης 
Τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τη στέγαση,
την στήριξη των οικογενειών και την μέριμνα, και να διασφαλίσουν την
πρόσβαση όλων των παιδιών στις υπηρεσίες αυτές.
 
 
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/2021-03-08
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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/2021-03-08
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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Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: οι
Πρόεδροι της ΕΕ υπογράφουν κοινή δήλωση 
 
Η υπογραφή την Τετάρτη αποτελεί το πρώτο βήμα για την
έναρξη της Διάσκεψης που θα αντιμετωπίσει προκλήσεις
παλιές και νέες, ενδυναμώνοντας παράλληλα την
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 
 
Η κοινή δήλωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα υπογραφεί την Τετάρτη
από τον πρόεδρο Sassoli εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον πρωθυπουργό
Costa  για  την  Προεδρία  του Συμβουλίου της  ΕΕ και  την  πρόεδρο της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής von der Leyen. Δίνεται έτσι το έναυσμα για να ξεκινήσει η διαδικασία που θα
δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν στην αναμόρφωση των θεσμών
και των πολιτικών της ΕΕ. Η δήλωση συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών
θεσμών «να ακούσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και να αναλάβουν δράση βάσει των
συστάσεων που θα υποβάλει η Διάσκεψη» ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους όπως
ορίζονται στις Συνθήκες.
 
Μέσω  μίας  περιεκτικής,  ανοιχτής  και  διαφανούς  προσέγγισης,  άνθρωποι  κάθε
υποβάθρου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και φορείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο  θα  συμμετέχουν,  θα  θέσουν  τον  τόνο  και  θα
καθορίσουν την ατζέντα της Διάσκεψης ανάλογα με τις ανησυχίες τους, μέσω σειράς
δράσεων και μιας πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.
 
Διαβάστε τη δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ αφού ενέκριναν την κοινή
δήλωση.
 
Τελετή υπογραφής: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Διαδικασία: πανηγυρική συνεδρίαση 
 
Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του ΕΚ (17/04/2020) για τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση
της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ για την επέτειο της Διακήρυξης
Schuman (07/05/2020)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για τη Διάσκεψη για το
Μέλλον της Ευρώπης (11/06/2020)
Δωρεάν οπτικοακουστιό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200507IPR78608/dilosi-tis-diaskepsis-ton-proedron-gia-tin-epeteio-tis-diakiruxis-schuman
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200507IPR78608/dilosi-tis-diaskepsis-ton-proedron-gia-tin-epeteio-tis-diakiruxis-schuman
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στη σύνοδο της
ολομέλειας του Κοινοβουλίου 
 
Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern και
ο πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli θα απευθυνθούν στους
ευρωβουλευτές για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τη
Δευτέρα.
 
Στο βιντεοσκοπημένο της μήνυμα σχετικά με την ηγεσία των γυναικών στη νόσο COVID-
19, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern θα μοιραστεί τις εμπειρίες της
στην αντιμετώπιση της πανδημίας ως ηγέτης της χώρας της. Αναμένεται να τονίσει ότι
οι  γυναίκες  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  αυτής  της  μάχης  και  ότι  πρέπει  να
συμμετέχουν στην ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να
διασφαλιστεί  ότι  οι  απαντήσεις  που  δίνονται  για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David
Sassoli  θα εκφωνήσει  επίσης λόγο στο πλαίσιο αυτό,  αμέσως πριν από την επίσημη
έναρξη της συνόδου της ολομέλειας.
 
Εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 
Την ίδια ημέρα, στις 11.00 (τοπική ώρα), η πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των
Γυναικών Evelyn Regner (Σοσιαλιστές, Αυστρία) θα βρίσκεται στο Facebook σε ζωντανή
σύνδεση  για  να  απαντήσει  στις  ερωτήσεις  των  πολιτών  σχετικά  με  την  τρέχουσα
κατάσταση όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο η
πανδημία  έχει  επιδεινώσει  τις  πολλές  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες.
Παρακολουθήστε  το  Facebook  Live  εδώ.
 
Στις 12.00 (τοπική ώρα), θα συζητήσει επίσης ζωντανά στο Instagram με την Πολωνή
ακτιβίστρια Anja Rubik. Παρακολουθήστε το Instagram Live εδώ.
 
 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Δευτέρα, 8 Μαρτίου
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/


Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την
περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή (21.01.2021)
Επικαιρότητα - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Achieving gender equality in the face of the pandemic and
existing challenges» (Ιανουάριος 2021, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Covid-19: The need for a gendered response» (Φεβρουάριος
2021, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Women in politics in the EU: State of play» (Φεβρουάριος
2021, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ — Θεματική Επισκόπηση: «Women leading the fight against
Covid-19» (Μάρτιος 2021, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «The coronavirus crisis: An emerging gender divide?»
(Μάρτιος 2021, στα αγγλικά)
Γυναίκες και επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 (infoclip)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας 2021)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)659440
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)659440
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI (2021) 689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI (2021) 689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI (2021) 689345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI (2021) 689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/international-women-s-day_4601_pk


Ψηφοφορία για το πρόγραμμα στρατηγικών και
καινοτόμων επενδύσεων «InvestEU»
 
Το ΕΚ αναμένεται να υιοθετήσει το νέο πρόγραμμα
«InvestEU», το οποίο κινητοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις και εγγυάται πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μέσω απλοποιημένων διαδικασιών.
 
Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, ενώ τα αποτελέσματα
της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα στις 19:00.
 
Έχοντας θέσει  ως εγγύηση 26  δισ.  ευρώ (σε  σημερινές τιμές)  από τον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό,  το  «InvestEU»  αναμένεται  να  κινητοποιήσει  400  δισ.  ευρώ  για
επενδύσεις  σε  όλη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  το  διάστημα  2021  -  2027.
 
Το  πρόγραμμα,  για  το  οποίο  έχει  ήδη  επιτευχθεί  προσωρινή  συμφωνία  από  τον
Δεκέμβριο, προσβλέπει στο να ενισχύσει τις στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών και προμηθειών, καθώς και
στην  παραγωγή  τεχνολογίας,  προϊόντων  και  ανταλλακτικών  στον  τομέα  της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, εντός της ΕΕ. Ακόμη, οι διαπραγματευτές του
ΕΚ από τις επιτροπές Προϋπολογισμών και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
εξασφάλισαν την παροχή κεφαλαιακής στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί  από την κρίση της πανδημίας.
 
Το «InvestEU», το οποίο αποτελεί τμήμα του πακέτου ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ «
Next Generation EU» θα χρηματοδοτεί επίσης βιώσιμα έργα που επιδεικνύουν θετική
επίδραση στο περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία.
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε 1η ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Ειδική ιστοσελίδα για το InvestEU με παραδείγματα έργων που στηρίζονται από την ΕΕ
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF»
(30.10.2020, στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή από την επιτροπή Προϋπολογισμών José Manuel Fernandes
(ΕΛΚ, Πορτογαλία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας από την επιτροπή Νομισματικής και Οικονομικής Πολιτικής
Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_el
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197591/IRENE_TINAGLI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/investeu_18001_pk


EU4Health: Το ΕΚ πρόκειται να υιοθετήσει το νέο
πρόγραμμα υγείας της ΕΕ
 
Συζήτηση και ψηφοφορία για το πρόγραμμα «EU4Health»
ύψους 5,1 δισ. ευρώ (2021 - 2027), με στόχο την καλύτερη
προετοιμασία των συστημάτων υγείας για την
αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών. 
 
Η συζήτηση για το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ «EU4Health» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
το  πρωί  και  θα  ακολουθήσει  ψηφοφορία  επί  της  προσωρινής  συμφωνίας  που
επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2020, το αποτέλεσμα της οποίας θα
ανακοινωθεί στις 19.00 (τοπική ώρα). Σύμφωνα με το κείμενο που έχει συμφωνηθεί, το
πρόγραμμα «EU4Health» θα συνεισφέρει όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να έχει ξεκάθαρα
προστιθέμενη  αξία,  όπως  σε  περιπτώσεις  διασυνοριακών  απειλών  στον  τομέα  της
υγείας,  στην περαιτέρω διαθεσιμότητα φαρμάκων και  ιατρικών συσκευών και  στην
πρόσβαση σε αυτά σε προσιτές τιμές, καθώς και στην υποστήριξη της δημιουργίας ενός
«ευρωπαϊκού  χώρου  δεδομένων  υγείας».  Περισσότερες  πληροφορίες  για  τις
συγκεκριμένες  διατάξεις  είναι  διαθέσιμες  εδώ.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Το Μάιο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο αυτόνομο πρόγραμμα EU4Health για
την  περίοδο  2021  -  2027,  ως  απάντηση  στην  κρίση  του  COVID-19.  Το  πρόγραμμα
προσβλέπει στον να βοηθήσει την ΕΕ να είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε περίπτωση
μείζονων διασυνοριακών απειλών στον τομέα της υγείας καθώς και στο να καταστήσει
τα εθνικά συστήματα υγείας περισσότερο ανθεκτικά. Το γεγονός αυτός θα επιτρέψει
στην ΕΕ να αντιμετωπίσει όχι μόνο μελλοντικές επιδημίες, αλλά και μακροπρόθεσμες
προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας.
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου 
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε στον τρίλογο (14.12.2020)
Φάκελος διαδικασίας
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: πρόγραμμα EU4Health
(03.02.2020, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (EU4Health)

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/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


Εισφορά άνθρακα στις εισαγωγές, για πιο
φιλόδοξες παγκόσμιες κλιματικές δράσεις
 
Το ΕΚ θα τοποθετηθεί για τη θέση πιο φιλόδοξων
παγκόσμιων στόχων για το κλίμα και για την πρόληψη
«διαρροών άνθρακα» στις εισαγωγές στην ΕΕ από
λιγότερο κλιματικά φιλόδοξες χώρες. 
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και αναμένεται να τοποθετηθούν με ψήφισμα για τη
δημιουργία ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ, ο οποίος θα
είναι  συμβατός  με  το  σύστημα  του  ΠΟΕ.  Στο  σχέδιο  ψηφίσματος  τονίζεται  ότι  η
αυξημένη  φιλοδοξία  της  ΕΕ  για  την  κλιματική  αλλαγή  δεν  πρέπει  να  οδηγήσει  σε
«διαρροή  άνθρακα»,  καθώς  οι  παγκόσμιες  κλιματικές  προσπάθειες  δεν  θα  είναι
επωφελείς, εάν η παραγωγή της ΕΕ μεταφερθεί απλά σε χώρες που δεν είναι μέλη της
και οι  οποίες έχουν λιγότερο φιλόδοξους κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα.
 
Οι  ευρωβουλευτές  πρόκειται  να  υποστηρίξουν  ότι  όλες  οι  χώρες  θα  πρέπει  να
ενθαρρύνονται για να θέσουν υψηλότερους στόχους στις κλιματικές τους φιλοδοξίες
ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Προκειμένου να
δημιουργηθεί  κίνητρο  για  τις  ευρωπαϊκές  και  μη  ευρωπαϊκές  βιομηχανίες  να
απεξαρτηθούν από τον άνθρακα,  αναμένεται  να  προτείνουν εισφορές άνθρακα σε
εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ, εφόσον αυτές
προέρχονται από χώρες που δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές
αναμένεται  επίσης  να  υποστηρίξουν  ότι  η  εισφορά  άνθρακα  δεν  θα  πρέπει  να
χρησιμοποιείται  λανθασμένα  ως  εργαλείο  εμπορικού  προστατευτισμού.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τη σχετική νομοθετική πρόταση το δεύτερο
τρίμηνο του 2021, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και μια
πρόταση  για  το  πώς  να  συμπεριληφθούν  τα  έσοδα  που  θα  προέλθουν  στη
χρηματοδότηση  μέρους  του  προϋπολογισμού  της  ΕΕ.
 
Το  Κοινοβούλιο  έχει  παίξει  σημαντικό  ρόλο  στην  προώθηση  μιας  πιο  φιλόδοξης
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα και έχει κηρύξει κατάσταση κλιματικής έκτακτης
ανάγκης από τις 28 Νοεμβρίου 2019.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Μαρτίου

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://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
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/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis


Διαδικασία: έκθεση πρωτοβουλίας 
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Σχέδιο έκθεσης προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που
είναι συμβατός με τον ΠΟΕ
Αξιολόγηση επιπτώσεων από την Επιτροπή για έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής
προσαρμογής άνθρακα
Δελτίο Τύπου του ΕΚ (08/10/2020): Νόμος για το κλίμα: αύξηση στο 60% του στόχου
μείωσης των εκπομπών ως το 2030
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά) “Climate
change and climate action”
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία)

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=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EL.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88431/nomos-gia-to-klima-auxisi-sto-60-tou-stochou-meiosis-ton-ekpompon-os-to-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88431/nomos-gia-to-klima-auxisi-sto-60-tou-stochou-meiosis-ton-ekpompon-os-to-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal-2019-2020_14101_pk


Οι εταιρείες πρέπει να προνοούν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν δεσμευτικούς
κανόνες για πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας,
εταιρική ευθύνη για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας
στο πλαίσιο των αλυσίδων αξίας.
 
Το σχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας με τίτλο «Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική
λογοδοσία», που εκπονήθηκε από την επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου,
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως νομοθετική πρόταση που θα
διασφαλίζει ότι οι εταιρείες θα λογοδοτούν και θα υπέχουν ευθύνη όταν βλάπτουν ή
συμβάλλουν στην υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και
της  χρηστής  διακυβέρνησης.  Οι  νέοι  κανόνες  θα  πρέπει  να  προσφέρουν
αποτελεσματικότερη προστασία για τα δικαιώματα των θυμάτων, να εγγυώνται την
πρόσβαση σε ένδικα μέσα και να εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να
έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σε μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020 διαπιστώθηκε ότι
μόνο μία  στις  τρεις  εταιρείες στην ΕΕ λαμβάνει  επί  του παρόντος μέτρα δέουσας
επιμέλειας, ενώ περίπου το 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην
έρευνα στηρίζουν τη θέσπιση κανόνων για τη δέουσα επιμέλεια σε επίπεδο ΕΕ. Κατά την
σχετική  ανταλλαγή  απόψεων  με  την  επιτροπή  Νομικών  Θεμάτων,  ο  επίτροπος
Δικαιοσύνης  Didier  Reynders  δήλωσε  ότι  η  επικείμενη  νομοθετική  πρόταση  της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Διαδικασία: Διαδικασία νομοθετικής 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

11 I 22

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (27.01.2021)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Towards a mandatory EU system of due diligence for supply
chains» (22.10.2020, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Corporate due diligence and corporate accountability»
(20.10.2020, 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-9-2021-0018_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Επιθέσεις κατά των MME σε Πολωνία, Ουγγαρία
και Σλοβενία
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με εκπροσώπους του
Συμβουλίου και της Επιτροπής τις απόπειρες φίμωσης
ανεξάρτητων μέσων από τις αρχές της Πολωνίας, της
Ουγγαρίας και της Σλοβενίας.
 
Η ρυθμιστική αρχή της Ουγγαρίας για τα ΜΜΕ αποφάσισε να μην ανανεώσει την άδεια
λειτουργίας του σταθμού Klubrádió, η οποία έληξε στις 14 Φεβρουαρίου. Η απόφαση
επικυρώθηκε δικαστικά, παρόλο που οι λόγοι που επικαλέστηκε το Συμβούλιο Μέσων
Ενημέρωσης (δηλ. ότι δεν είχε ενημερωθεί δεόντως για το μουσικό πρόγραμμα του
σταθμού)  έχουν  χαρακτηριστεί  από  τους  Δημοσιογράφους  Χωρίς  Σύνορα  ως
«ασήμαντοι».  Στη  συζήτηση,  οι  βουλευτές  αναμένεται  να  επικεντρωθούν  στην
ανεξαρτησία του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης και στο φαινόμενο του αυξανόμενου
περιορισμού της ελευθερίας των ΜΜΕ με την πάροδο των ετών.
 
Στην Πολωνία, τα σχέδια της κυβέρνησης να επιβάλει ειδικό τέλος στα έσοδα των ΜΜΕ
από διαφημίσεις  για  τη  στήριξη  του συστήματος υγείας  και  του  πολιτισμού έχουν
επικριθεί ως δυσανάλογα στοχευμένα προς ανεξάρτητα ενημερωτικά μέσα. Πολλά από
τα  μέσα  αυτά  συμμετείχαν  στη  διαμαρτυρία  του  «μηντιακού  μπλακάουτ»  του
περασμένου μήνα»: κανάλια «έριξαν μαύρο» και ραδιοφωνικοί σταθμοί ανακύκλωναν
προηχογραφημένα μηνύματα για να δείξουν τι σημαίνει στην πράξη ο περιορισμός της
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Σειρά εκδοτών υπέγραψαν την ανοικτή επιστολή,
στην  οποία  αναφέρεται  ότι  αντιτίθενται  σθεναρά  στη  χρήση  της  επιδημίας  ως
δικαιολογία για την εισαγωγή μιας ακόμη νέας, εξαιρετικά μεγάλης επιβάρυνσης για τα
μέσα ενημέρωσης.
 
Οι δημοσιογράφοι στη Σλοβενία αντιμετωπίζουν εκτεταμένη διαδικτυακή παρενόχληση
και  απειλές,  μεταξύ  άλλων  από  τον  πρωθυπουργό  της  χώρας  Janez  Janša,  ενώ
αυξάνονται οι καταγγελίες ότι τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν
να υφίστανται πολιτικές παρεμβάσεις. Στην ανοικτή επιστολή τους του Οκτωβρίου 2020,
22  Σλοβένοι  εκδότες  προειδοποίησαν  ότι  βρίσκονται  στο  στόχαστρο  με  «ψέματα,
παρενοχλήσεις, χειραγώγηση και προσβολές από εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία,
αρχής γενομένης από τον επικεφαλής της κυβέρνησης». Η Σλοβενία θα αναλάβει την εκ
περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου 
 
Διαδικασία:  Δηλώσεις  του  Συμβουλίου  και  της  Επιτροπής,  ακολουθούμενες  από
συζήτηση

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://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Για επιδείνωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ προειδοποιούν οι
ευρωβουλευτές (26.11.2020)
Ελευθερία του Τύπου: ανησυχία για απόπειρες φίμωσης επικριτών, περιορισμό της
πολυφωνίας (25.22.2020)
Να υπερισχύουν οι ευρωπαϊκές αξίες, ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
(13.11.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - « The impact of coronavirus on media freedom» (8.5.2020, στα
αγγλικά)
Ιστοσελίδα του ΕΚ: Προστατεύοντας την ελευθερία του Τύπου κατά τη διάρκεια της
πανδημίας Covid-19
Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πώς μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει (infographic)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου - Ανακοίνωση και
κεφάλαια ανά χώρα
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ελευθερία του Τύπου στην
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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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92131/gia-epideinosi-ton-themeliodon-dikaiomaton-stin-ee-proeidopoioun-oi-eurovouleutes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92131/gia-epideinosi-ton-themeliodon-dikaiomaton-stin-ee-proeidopoioun-oi-eurovouleutes
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201120IPR92117/eleutheria-tou-tupou-anisuchia-gia-apopeires-fimosis-epikriton
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91118/na-uperischuoun-oi-europaikes-axies-akomi-kai-se-katastasi-ektaktis-anagkis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91118/na-uperischuoun-oi-europaikes-axies-akomi-kai-se-katastasi-ektaktis-anagkis
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
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200423STO77709/prostateuontas-tin-eleutheria-tou-tupou-kata-ti-diarkeia-tis-pandimias-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200423STO77709/prostateuontas-tin-eleutheria-tou-tupou-kata-ti-diarkeia-tis-pandimias-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/kratos-dikaiou-stin-polonia-i-diadikasia-energopoiisis-tou-arthrou-7
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-freedom-in-eu_13601_pk


Το Κοινοβούλιο προτίθεται να κηρύξει την ΕΕ
Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ
 
Σε συζήτηση την Τετάρτη και ψηφοφορία την Πέμπτη, οι
ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν η ΕΕ να είναι
«Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ», ως απάντηση στις
«περιοχές χωρίς ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία.
 
Δύο χρόνια αφότου η πρώτη πολωνική κομητεία αυτοανακηρύχθηκε «απαλλαγμένη από
την ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», ακολουθούμενη από δεκάδες άλλες κομητείες, δήμους και
περιφέρειες έκτοτε, το Κοινοβούλιο πρόκειται να κηρύξει την ΕΕ «Ελεύθερη Ζώνη για
ΛΟΑΔΜΙ»,  τονίζοντας ότι  κάθε είδος διάκρισης σε  βάρος τους συνιστά κατάφωρη
παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ.
 
Σε ψήφισμα του Δεκεμβρίου 2019, οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν απερίφραστα τη
δημιουργία «περιοχών ελεύθερων από ΛΟΑΔΜ» στην Πολωνία, καθώς και κάθε είδους
επιθέσεις σε άλλα κράτη μέλη κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΙ.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Μαρτίου 
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Το ΕΚ καταδικάζει σθεναρά τις «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ » στην Πολωνία (18.12.2019)
Πολωνία: το Συμβούλιο «επιτέλους να δράσει» για τις μειονότητες και το κράτος
δικαίου (17.09.2020)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ελευθερία των ΛΟΑΔΜΙ
στην 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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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191212IPR68923/to-ek-katadikazei-sthenara-tis-zones-choris-loadm-stin-polonia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86860/polonia-to-sumvoulio-epitelous-na-drasei-gia-meionotites-kai-kratos-dikaiou
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86860/polonia-to-sumvoulio-epitelous-na-drasei-gia-meionotites-kai-kratos-dikaiou
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Συζήτηση στην ολομέλεια για την φορολογική
έρευνα «OpenLux»
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα πρόσφατα πορίσματα
των ερευνητών δημοσιογράφων και τους τρόπους
ανάσχεσης της φοροαποφυγής στην ΕΕ μετά τις
αποκαλύψεις «OpenLux».
 
Η  συζήτηση  την  Τετάρτη  το  απόγευμα  θα  επιτρέψει  στους  ευρωβουλευτές  να
συζητήσουν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τις συνέπειες και τα διδάγματα που
πρέπει να αντληθούν από τα πορίσματα των δημοσιογράφων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο
και σε εθνικό επίπεδο.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Διαδικασία:  Δηλώσεις  του  Συμβουλίου  και  της  Επιτροπής,  ακολουθούμενες  από
συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Advances in administrative cooperation in the field of taxation»
(Φεβρουάριος 2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (καταπολέμηση της
φοροαποφυγής

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=2021/2558(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI (2021) 679099_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI (2021) 679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Η θέση του Κοινοβουλίου για του νέους κανόνες
στην ΕΕ στον τομέα της αλιείας
 
Το ΕΚ θα συζητήσει και θα υιοθετήσει τη θέση του σχετικά
με τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τους κανόνες
που θα διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στην ΕΕ για
τα επόμενα 15 χρόνια. 
 
Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας
αφορά τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στα σκάφη. Η επιτροπή Αλιείας
πρότεινε η χρήση τέτοιου είδους συσκευών να γίνεται  σε εθελοντική βάση και  να
δίνεται κίνητρο μέσω μέτρων όπως επιπρόσθετες αλιευτικές ποσοστώσεις, αντί να είναι
υποχρεωτική, όπως έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Το ΕΚ αναμένεται επίσης να ζητήσει να γίνει υποχρεωτική για όλα τα σκάφη η χρήση
συσκευών εντοπισμού γεωγραφικής θέσης και ηλεκτρονικών ημερολογίων σκάφους.
Αναμένεται να ζητήσει επίσης αυστηρότερους κανόνες για να εντοπίζονται προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοκαλλιέργειας στην διατροφική αλυσίδα, προκειμένου να
αυξηθεί η διαφάνεια προς όφελος των καταναλωτών. Οι ευρωβουλευτές ενδέχεται
επίσης να προτείνουν να καθοριστούν πρότυπα για τη διεξαγωγή ελέγχων σε όλη την
επικράτεια της ΕΕ, καθώς επίσης και τη δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου αλιευτικών
παραβιάσεων  ώστε  να  παρακολουθείται  το  σύστημα  επιβολής  ποινών  πιο
αποτελεσματικά.
 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα. Μετά τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας την Τετάρτη,  το  ΕΚ θα είναι  σε  θέση να ξεκινήσει  διαπραγματεύσεις
αμέσως μόλις  το  Συμβούλιο  είναι  σε  θέση να πράξει  παρομοίως.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Η επιτροπή Αλιείας υιοθέτησε τη θέση της στις 5 Φεβρουαρίου. Ο κανονισμός, ο οποίος
προτάθηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στις  30  Μαΐου  2018,  επικαιροποιεί  πέντε
υφιστάμενους κανονισμούς προκειμένου να εναρμονιστούν τα συστήματα ελέγχου και
επιθεώρησης της αλιείας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι υφιστάμενοι κανόνες τέθηκαν σε
ισχύ πριν την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής του 2013.
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία

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/factsheets/el/section/197/common-fisheries-policy


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή Αλιείας του ΕΚ (στα αγγλικά,
05.02.2021)
Νομοθετικό τρένο
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Clara AGUILERA (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλιείας στο ΕΚ
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (αλιεία)

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=2018/0193(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-fisheries-pech/file-revision-of-the-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125045/CLARA_AGUILERA/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=fishing&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Δικαιώματα των παιδιών: ενίσχυση της παιδείας,
εναντίον της φτώχειας και της κακοποίησης
 
Τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην εκπαίδευση, την
περίθαλψη, τη στέγαση, την στήριξη των οικογενειών και
την μέριμνα, και να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των
παιδιών στις υπηρεσίες αυτές.
 
Οι ευρωβουλευτές θα απευθύνουν ερωτήματα την Επιτροπή την Τετάρτη σχετικά με τη
μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού πριν υιοθετήσουν ψήφισμα
την Πέμπτη. Το κείμενο που εκπόνησε η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών προειδοποιεί
για τον τεράστιο αντίκτυπο στα παιδιά λόγω της κρίσης COVID-19, η οποία επιδεινώνει
περαιτέρω τον κίνδυνο της φτώχειας,  επηρεάζει  σοβαρά την πρόσβασή τους στην
εκπαίδευση,  θέτει  σε  κίνδυνο τη  σωματική  και  ψυχική τους υγεία  και  αυξάνει  τον
κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας  και  κακοποίησης.
 
Η ανάγκη προστασίας των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, ιδίως των ασυνόδευτων
παιδιών,  η  οποία  θα  εγγυάται  το  δικαίωμα  στην  εκπαίδευση  για  όλα  τα  παιδιά,
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των παιδιών με αναπηρίες, αλλά και η επείγουσα
ανάγκη θέσπισης μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
εντός  και  εκτός  διαδικτύου  είναι  επίσης  πιθανό  να  συζητηθούν  από  τους
ευρωβουλευτές.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Μαρτίου
 
Διαδικασία: προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Ψήφισμα του ΕΚ της 26.11. σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής
επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού
Κέντρο πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (δικαιώματα των παιδιών)

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/O-9-2021-000007_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/coordinator-on-children-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/children-s-rights_18005_pk


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.
 
Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
 
Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021
 
Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη
2021
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Μαρτίου 
 
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά
προϊόντα)
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Μαρτίου 
 
Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2020
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Μαρτίου 
 
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά
με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Μαρτίου 
 
Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της UNCRPD
 
Συζήτηση: Δευτέρα 8 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 10 Μαρτίου 
 

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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Αξιολόγηση του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό - Προφορική ερώτηση προς
την Επιτροπή χωρίς ψήφισμα
 
Συζήτηση: Πέμπτη 11 Μαρτίου
 
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092, μηχανισμός που προϋποθέτει κράτος δικαίου
για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Πέμπτη 11 Μαρτίου
 
Αντιμετώπιση  των  οικονομικών  επιπτώσεων  της  πανδημίας  του  κορονοϊού
επικεντρώνοντας στις επενδύσεις, την αταγωνιστικότητα και τα προσόντα - Δήλωση της
Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Η  σύγκρουση  στη  Συρία  -  10  χρόνια  μετά  την  εξέγερση  -  Δήλωση  του  Ύπατου
Εκπροσώπου  της  Ένωσης  αρμόδιου  για  θέματα  εξωτερικής  πολιτικής
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 11 Μαρτίου 
 
Action Plan for the implementation of the European Pillar of Social Rights, in preparation of the
Social Summit in Porto in May
 
Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, για
την προετοιμασία του της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής στο Πόρτο το Μάιο
 
Συζήτηση: Τετάρτη 10 Μαρτίου
 
Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία - Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της
Ένωσης αρμόδιου για θέματα εξωτερικής πολιτικής
 
Συζήτηση: Τρίτη 9 Μαρτίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 
- Η κατάσταση στην Ανατολική Δημοκρατία του Κονγκό και η δολοφονία του Ιταλού
Πρέσβη Luca Attanasio και του περιβάλλοντός του
 
-  Η  κατάσταση  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  στο  Βασίλειο  του  Μπαχρέιν,  και  ιδίως  οι
περιπτώσεις των καταδικασμένων σε θάνατο και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
 

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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-  Οι  μαζικές δίκες με στόχο την αντιπολίτευση και  την κοινωνία των πολιτών στην
Καμπότζη
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 11 Μαρτίου 
 

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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