
 
Σύνοδος ΕΕ: επιτάχυνση της ανάκαμψης και
μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου ζητά το ΕΚ
 

Οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν τις προσδοκίες τους για το προσεχές Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και πολλοί άδραξαν την ευκαιρία για να απαιτήσουν εγγυήσεις για τον
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
 
Σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič και την
Υφυπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας Ana Paula Zacarias εκ μέρους της Προεδρίας
του  Συμβουλίου,  αρκετοί  ευρωβουλευτές  επέκριναν  την  προσφάτως  εγκριθείσα
ουγγρική νομοθεσίαπου απαγορεύει την διαμοίραση περιεχομένου σε ανηλίκους που
θεωρείται  ότι  προάγει  την  ομοφυλοφιλία  ή  την  αλλαγή  φύλου.  Προέτρεψαν  το
Συμβούλιο  και  την  Επιτροπή  να  εφαρμόσουν  την  Ευρωπαϊκή  νομοθεσία  και  τις

Δελτία Τύπου
23-06-2021 - 18:17
20210621IPR06632

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον Επίτροπο Šefčovič και την Υφυπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας Zacarias εκ μέρους του

Συμβουλίου ©EP-2021

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 2

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values


διαδικασίες για την προστασία του κράτους δικαίου.
 
Όσον αφορά την ατζέντα των ηγετών της ΕΕ για τη συνάντησή τους στις 24-25 Ιουνίου,
οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ομαλή εφαρμογή της στρατηγικής ανάκαμψης για να
εξέλθει  η  Ευρώπη  από  την  κρίση  που  προκάλεσε  η  νόσος  COVID-19.  Αρκετοί
ευρωβουλευτές  τόνισαν  ότι  η  ΕΕ πρέπει  να  επανεξετάσει  την  πολιτική  της  για  τη
μετανάστευση και  το άσυλο και  ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν τις
προτάσεις  που  περιλαμβάνονται  στο  νέο  σύμφωνο  που  υπέβαλε  η  Επιτροπή.
Συζητήθηκαν  επίσης  οι  σχέσεις  της  ΕΕ  με  την  Τουρκία  και  τη  Ρωσία.
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την συζήτηση εδώ.
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https://www.consilium.europa.eu/media/50007/cm00004-en21.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=f80a637e-dc03-753e-ea3a-cf649859a63a&date=20210623
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtqi-situation-in-member-states-extracts-from-the-debate_I207862-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk

