
 

Νέα της Ολομέλειας
Στρασβούργο, 4-7 Οκτωβρίου 2021
 
ΕΕ-ΗΠΑ: οι ευρωβουλευτές συζητούν για το μέλλον της εταιρικής
σχέσης 
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την κατάσταση της διατλαντικής
εταιρικής σχέσης, την ανάγκη για μεγαλύτερη αυτονομία της ΕΕ και τον τρόπο
συνεργασίας με την κυβέρνηση Biden.
 
 
Ενέργεια: συζήτηση για πιθανά  μέτρα για τον περιορισμό των
επιπτώσεων της αύξησης των τιμών  
Με την τιμή της ενέργειας να εκτινάσσεται, το ΕΚ ανησυχεί για τις συνέπειες
για καταναλωτές και επιχειρήσεις και συζητά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή
πιθανά μέτρα.
 
 
Προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία των συντρόφων
μετά τον χωρισμό 
Οι δικαστικές διαμάχες επιμέλειας τέκνων αποτελούν έμφυλη βία όταν
χρησιμοποιούνται από βίαιους συντρόφους για να συνεχίσουν να βλάπτουν τα
θύματά τους, αναμένεται να διακηρύξει το ΕΚ.
 
 
Μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας: συζήτηση για την
προσέγγιση της ΕΕ 
Την Τρίτη, το ΕΚ θα συζητήσει τα μέτρα που προτάθηκαν πρόσφατα για την
προώθηση των ικανοτήτων αντίδρασης και ετοιμότητας της ΕΕ σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 
 
 
Άμυνα στον κυβερνοχώρο: συζήτηση για τη μελλοντική στρατηγική
της ΕΕ 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σχετικά με την αμυντική πολιτική
της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και πώς μπορούν να γίνουν πιο
ανθεκτικές οι πτυχές της, στρατιωτικές και μη.
 
 
Τεχνητή νοημοσύνη και αστυνόμευση: το ΕΚ προτείνει
κατευθυντήριες γραμμές 
Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις και να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην ιδιωτική
ζωή, χρειάζονται ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση εργαλείων
τεχνητής νοημοσύνης από τις αρχές. 
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Νέος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο: αξιολόγηση αρμοδιοτήτων
και χρηματοδότησης 
Ο ενισχυμένος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο και η ικανότητά του να στηρίζει
τα συστήματα ασύλου και υποδοχής στα κράτη μέλη θα αποτελέσει το
επίκεντρο συζήτησης στην ολομέλεια την Πέμπτη.  
 
 
Το ΕΚ ζητά να επιτευχθεί ο στόχος του εκμηδενισμού των
θανατηφόρων τροχαίων ως το 2050 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν πιο αυστηρά μέτρα οδικής ασφάλειας, όπως
όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα και μηδενική ανοχή για την οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος.
 
 
Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές
πρακτικές 
Συζήτηση και ψηφοφορία στο ΕΚ επί προτάσεων για την αντιμετώπιση
ανησυχητικών πρακτικών που διευκολύνουν τη φοροαποφυγή, υπονομεύουν
τον ανταγωνισμό και βλάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.
 
 
Προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που ζουν με
αναπηρίες 
Το ΕΚ πρόκειται να ζητήσει μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων που ζουν
με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μετακίνησής τους
και της ισότιμης πρόσβασης σε στέγαση.
 
 
Τουρισμός: διδάγματα από την καλοκαιρινή περίοδο του 2021  
Μετά το σημαντικό πλήγμα της πανδημίας στον τουρισμό, οι ευρωβουλευτές θα
εξετάσουν τα διδάγματα από τη σεζόν του 2021 και την αποτελεσματικότητα
του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. 
 
 
Αξιολόγηση των ταμείων αρωγής της ΕΕ και της Διευκόλυνσης για
τους Πρόσφυγες στην Τουρκία  
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τα εκτός προϋπολογισμού
καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ για την εξωτερική βοήθεια, καθώς και τη
Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία.
 
 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: να ενταθεί η μάχη κατά της
παραπληροφόρησης 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να καλέσει την Επιτροπή να λάβει σοβαρότερα
υπόψη τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλο τον πολιτικό σχεδιασμό της.
 
 
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/2021-10-04
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Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EPLive
Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
EP Multimedia Centre
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/2021-10-04
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


ΕΕ-ΗΠΑ: οι ευρωβουλευτές συζητούν για το
μέλλον της εταιρικής σχέσης
 
Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την κατάσταση
της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, την ανάγκη για
μεγαλύτερη αυτονομία της ΕΕ και τον τρόπο συνεργασίας
με την κυβέρνηση Biden.
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν τις
συνέπειες  της  αποχώρησης  των  στρατευμάτων  των  ΗΠΑ  και  του  ΝΑΤΟ  από  το
Αφγανιστάν για τη διατλαντική εταιρική σχέση, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της
στρατηγικής αυτονομίας και των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ. Αναμένεται επίσης να
συζητηθούν οι  επιπτώσεις της πρόσφατα ανακοινωθείσας συμφωνίας στρατιωτικής
συνεργασίας και  πώλησης υποβρυχίων «AUKUS».
 
Σε έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ που εγκρίθηκε τον περασμένο
Ιούλιο, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ εξέφρασαν την ελπίδα ότι
η εκλογή του Joe Biden θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και θα οδηγήσει σε
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, με τη συνεργασία τους ως ισότιμων
εταίρων. Στην εν λόγω έκθεση, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
την εκ νέου δέσμευση των ΗΠΑ στην κατεύθυνση της πολυμερούς προσέγγισης βάσει
κανόνων στο διεθνές πεδίο, καθώς και για την απόφασή τους να προσχωρήσουν εκ νέου
στη Συμφωνία του Παρισιού και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
 
Η έκθεση ζητά ακόμη συντονισμένη θέση έναντι της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς και
στενότερη συνεργασία για την καθαρή ενέργεια και την έρευνα, την ανάπτυξη και την
καινοτομία, αλλά και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 
Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου με τον εισηγητή Tonino Picula (Σοσιαλιστές,
Κροατία) την Τρίτη στις 12.00 (τοπική ώρα) στην αίθουσα Daphne Caruana Galizia του
Κοινοβουλίου.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου 
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/112744/TONINO_PICULA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/112744/TONINO_PICULA/home


Σύνδεσμοι
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «The situation in Afghanistan: Essential benchmarks for EU
engagement» (17.09.2021, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Advancing democracy in the world: EU-US Explainer»
(28.07.2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_17601_pk


Ενέργεια: συζήτηση για πιθανά  μέτρα για τον
περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης των
τιμών 
 
Με την τιμή της ενέργειας να εκτινάσσεται, το ΕΚ
ανησυχεί για τις συνέπειες για καταναλωτές και
επιχειρήσεις και συζητά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή
πιθανά μέτρα.
 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Συμβούλιο  σχετικά  με  πιθανές λύσεις  σε  επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την αύξηση του
κόστους της ενέργειας,  καθώς οι  τιμές  του φυσικού αερίου αυξάνονται  λόγω της
υψηλής ζήτησης και των χαμηλών αποθεμάτων στα κράτη μέλη. Η συζήτηση αναμένεται
να εστιάσει στο ρόλο των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και τις ΑΠΕ στο πλαίσιο
αυτό, καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας.
 
Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  έχει  ήδη  δηλώσει  ότι  τα  έσοδα  από  το  σύστημα  εμπορίας
εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη για τον
μετριασμό  των  επιπτώσεων  των  διογκούμενων  τιμών,  ιδίως  των  κοινωνικών  τους
συνεπειών.  Η ΕΕ εργάζεται  επίσης για τη δημιουργία ενός κοινωνικού ταμείου στο
πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για το κλίμα που ανακοινώθηκε στις 14 Ιουλίου.
 
  
 
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ενεργειακό κόστος)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rising-energy-costs_20304_pk


Προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη
βία των συντρόφων μετά τον χωρισμό
 
Οι δικαστικές διαμάχες επιμέλειας τέκνων αποτελούν
έμφυλη βία όταν χρησιμοποιούνται από βίαιους
συντρόφους για να συνεχίσουν να βλάπτουν τα θύματά
τους, αναμένεται να διακηρύξει το ΕΚ.
 
Το Κοινοβούλιο  αναμένεται  να  υιοθετήσει  ψήφισμα που καταδικάζει  με  τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο όλες τις μορφές βίας λόγω φύλου, ενδοοικογενειακής βίας και
βίας κατά των γυναικών.  Το κείμενο θα καλέσει  τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν
επειγόντως  την  αύξηση  της  βίας  μεταξύ  των  συντρόφων  κατά  τη  διάρκεια  της
πανδημίας COVID-19 και να διασφαλίσουν επαρκή νομική προστασία, αποτελεσματικές
δικαστικές  ακροάσεις,  περιοριστικά  μέτρα,  καταφύγια,  παροχή  συμβουλών  και
οικονομική  στήριξη  για  τα  θύματα.
 
Έχοντας επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει η βία μεταξύ συντρόφων
μετά τον χωρισμό,  με αποτέλεσμα τις  πιο ακραίες περιπτώσεις γυναικοκτονίας και
παιδοκτονίας, το κείμενο τονίζει ότι η προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη
βία  και  το  υπέρτατο  συμφέρον  του  παιδιού  πρέπει  να  υπερισχύουν  έναντι  άλλων
κριτηρίων  κατά  τον  καθορισμό  των  ρυθμίσεων  για  τα  δικαιώματα  επιμέλειας  και
επικοινωνίας.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των
δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στις αρμόδιες επιτροπές του ΕΚ (14.07.2021)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Luisa Regimenti (ΕΛΚ, Ιταλία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Έλενας Κουντουρά (Αριστερά, Ελλάδα)
Φάκελος διαδικασίας
Μαγνητοσκοπημένη δήλωση της εισηγήτριας Luisa Regimenti  (22.02.2021)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: Να συμπεριληφθεί η έμφυλη βία ως έγκλημα στο ευρωπαϊκό
δίκαιο, ζητά το Κοινοβούλιο (16.09.2021)
Μελέτη του ΕΚ - «Tackling violence against women and domestic violence in Europe – The
added value of the Istanbul Convention and remaining challenges» (30.10.2020, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (βία κατά των γυναικών)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210707IPR07914/epimeleia-teknon-upsistis-simasias-i-prostasia-gunaikon-kai-paidion-apo-ti-via
http://www.europarl.europa.eu/meps/el /197790/LUISA_REGIMENTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2166(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-the-impact-of-intimate-partner-violence-and-custody-rights-on-women-and-children-regimenti-rapporteur_I202373-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210910IPR11927/na-sumperilifthei-i-emfuli-via-os-egklima-sto-dikaio-tis-ee-zita-to-koinovoulio
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210910IPR11927/na-sumperilifthei-i-emfuli-via-os-egklima-sto-dikaio-tis-ee-zita-to-koinovoulio
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU (2020) 658648
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU (2020) 658648
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας:
συζήτηση για την προσέγγιση της ΕΕ
 
Την Τρίτη, το ΕΚ θα συζητήσει τα μέτρα που προτάθηκαν
πρόσφατα για την προώθηση των ικανοτήτων αντίδρασης
και ετοιμότητας της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
στον τομέα της υγείας. 
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήματα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο
σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την ετοιμότητα και την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον
τομέα της υγείας (HERA).
 
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας
Υγείας του Κοινοβουλίου, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη νομική
βάση για τη νέα οντότητα, καθώς και σχετικά με την έλλειψη δημοκρατικής εποπτείας.
 
 
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στις 16 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ετοιμότητα και
την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (HERA), η
οποία είναι επιφορτισμένη με την πρόβλεψη απειλών και δυνητικών κρίσεων στον τομέα
της υγείας,  μέσω της συλλογής πληροφοριών και  της δημιουργίας των αναγκαίων
ικανοτήτων αντιμετώπισης. Με απόφαση της Επιτροπής, η HERA δημιουργήθηκε ως
εσωτερική δομή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις
αρχές  του  2022.  Η  απόφαση  συμπληρώνεται  από  τον  συνοδευτικό  κανονισμό  του
Συμβουλίου  που  προσθέτει  πλαίσιο  μέτρων  σχετικά  με  τα  ιατρικά  αντίμετρα  σε
περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης  στον  τομέα  της  δημόσιας  υγείας.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) - «Ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης
καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης (ΗΕRA): προετοιμασία για μελλοντικές
καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης» (16.09.2021)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (οι επιπτώσεις του
κορονοϊού στη δημόσια υγεία)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210927-1330-COMMITTEE-ENVI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210927-1330-COMMITTEE-ENVI_vd
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_decision_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_propcouncreg_medical-countermeasures_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_propcouncreg_medical-countermeasures_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4672
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Άμυνα στον κυβερνοχώρο: συζήτηση για τη
μελλοντική στρατηγική της ΕΕ
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σχετικά με
την αμυντική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας και πώς μπορούν να γίνουν πιο
ανθεκτικές οι πτυχές της, στρατιωτικές και μη.
 
Στην έκθεσή της που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του
Κοινοβουλίου τόνισε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται στενότερα
όσον αφορά τις αμυντικές τους ικανότητες και επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο. Οι
ευρωβουλευτές τόνισαν, για παράδειγμα, τη σημασία της κοινής αντιμετώπισης των
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα μέσω κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει
η ΕΕ στις ομάδες χάκερ που χρηματοδοτούνται από τρίτες χώρες.
 
Σε αντίθεση με άλλες πτυχές του τομέα της άμυνας, οι υποδομές του κυβερνοχώρου
ανήκουν κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι χώρες της ΕΕ να εξαρτώνται βιομηχανικά και τεχνολογικά από τρίτα
κράτη.  Ως  εκ  τούτου,  η  ΕΕ  πρέπει  να  καταστεί  πιο  τεχνολογικά  ανεξάρτητη,  να
καινοτομήσει και να επενδύσει περισσότερο στις ικανότητες και το προσωπικό στον
τομέα της κυβερνοάμυνας, σύμφωνα με το σχέδιο ψηφίσματος.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου 
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία:  Δηλώσεις  του  Αντιπροέδρου  της  Επιτροπής/Ύπατου  Εκπροσώπου  της
Ένωσης  για  Θέματα  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής  Ασφαλείας,  με  ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ
Φάκελος διαδικασίας
Προφίλ του εισηγητή Urmas Paet (Renew, Εσθονία)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Recent cyber-attacks and the EU's cybersecurity strategy for
the digital decade» (στα αγγλικά, 02.06.2021)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «EU cyber sanctions: Moving beyond words» (στα αγγλικά,
25.09.2020)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κυβερνοασφάλεια)

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-9-2021-0234_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/129073/URMAS_PAET/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 652092
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2020) 652092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cybersecurity_19501_pk


Τεχνητή νοημοσύνη και αστυνόμευση: το ΕΚ
προτείνει κατευθυντήριες γραμμές
 
Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις και να διασφαλιστεί το
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, χρειάζονται ισχυρές δικλείδες
ασφαλείας για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης
από τις αρχές. 
 
Στο σχετικό σχέδιο ψηφίσματος, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου
επισημαίνει  τον  κίνδυνο  «αλγοριθμικής  μεροληψίας»  στις  εφαρμογές  τεχνητής
νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία και ισχυροί νομικοί
κανόνες  για  την  πρόληψη  των  διακρίσεων.  Οι  τελικές  αποφάσεις  θα  πρέπει  να
λαμβάνονται πάντα από ανθρώπους, σύμφωνα με το κείμενο, ενώ οι αλγόριθμοι θα
πρέπει να είναι διαφανείς,  ανιχνεύσιμοι και επαρκώς τεκμηριωμένοι.
 
Το σχέδιο κειμένου ζητεί την απαγόρευση χρήσης των ιδιωτικών βάσεων δεδομένων
αναγνώρισης προσώπου, όπως το σύστημα «Clearview», το οποίο χρησιμοποιείται ήδη.
Αντιτίθεται επίσης στην προληπτική αστυνόμευση με βάση συμπεριφορικά δεδομένα.
Προκειμένου  να  προστατευθεί  η  ιδιωτική  ζωή  και  το  δικαίωμα  στην  ανθρώπινη
αξιοπρέπεια,  ζητά την καθολική απαγόρευση της αυτοματοποιημένης αναγνώρισης
ατόμων σε δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης των
πολιτών, δηλ. συστήματα στα οποία τα άτομα βαθμολογούνται με βάση τη συμπεριφορά
τους, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή ανταμοιβών ή ποινών.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (29.06.2021, στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα του εισηγητής Petar Vitanov (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία)
Κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη: Τι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (τεχνητή νοημοσύνη και
ρομποτική)

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-9-2021-0232_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210624IPR06917/artificial-intelligence-in-policing-safeguards-needed-against-mass-surveillance
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2016(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197844/PETAR_VITANOV/home
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-techniti-noimosuni-stin-ee/20201015STO89417/kanones-gia-tin-techniti-noimosuni-ti-thelei-to-ek
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/robotics-and-artificial-intelligence_18009_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/robotics-and-artificial-intelligence_18009_pk


Νέος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο:
αξιολόγηση αρμοδιοτήτων και χρηματοδότησης
 
Ο ενισχυμένος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο και η
ικανότητά του να στηρίζει τα συστήματα ασύλου και
υποδοχής στα κράτη μέλη θα αποτελέσει το επίκεντρο
συζήτησης στην ολομέλεια την Πέμπτη.  
 
Τον  Ιούνιο  του  2021,  οι  διαπραγματευτές  του  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου
συμφώνησαν να μετατρέψουν την υφιστάμενη Υπηρεσία Υποστήριξης της ΕΕ για το
Άσυλο (EASO), η οποία λειτουργεί από το 2011, σε αυτόνομο οργανισμό προκειμένου να
βελτιώσει την ικανότητά της να συνδράμει επιχειρησιακά τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων
σε  καταστάσεις  κρίσης  και  κατά  τη  μετεγκατάσταση  και  την  επανεγκατάσταση
αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Ο νέος Οργανισμός θα είναι επίσης υπεύθυνος για την
επιτόπια  παρακολούθηση του  τρόπου  με  τον  οποίο  εφαρμόζονται  στα  κράτη  μέλη
διάφορες  πτυχές  του  κοινού συστήματος  ασύλου,  όπως οι  συνθήκες  υποδοχής,  ο
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και  οι  εγγυήσεις προστασίας των παιδιών.
 
Οι πιθανές λύσεις για να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ευρύτερη μεταρρύθμιση
του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι πιθανό να θιγούν κατά τη διάρκεια της
συζήτησης.  Η  ψηφοφορία  για  τη  μεταρρύθμιση  του  Οργανισμού  Ασύλου  θα
πραγματοποιηθεί  σε  μελλοντική  σύνοδο  της  ολομέλειας  του  ΕΚ.
 
 
 
Συζήτηση: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 
 
Ψηφοφορία: σε μεταγενέστερη σύνοδο της ολομέλειας 
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε 1η ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου (29.06.2021)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Elena YONCHEVA (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (άσυλο)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://www.easo.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210628IPR07254/europaiki-politiki-gia-to-asulo-enas-ananeomenos-enischumenos-organismos-tis-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210628IPR07254/europaiki-politiki-gia-to-asulo-enas-ananeomenos-enischumenos-organismos-tis-ee
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197842/ELENA_YONCHEVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


Το ΕΚ ζητά να επιτευχθεί ο στόχος του
εκμηδενισμού των θανατηφόρων τροχαίων ως
το 2050
 
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν πιο αυστηρά μέτρα οδικής
ασφάλειας, όπως όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα και μηδενική
ανοχή για την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
 
Το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη Δευτέρα και θα
ψηφίσουν την Τρίτη, σημειώνει ότι περίπου 22.700 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως στους
δρόμους  της  ΕΕ,  ενώ  περίπου  120.000  τραυματίζονται  σοβαρά.  Η  μείωση  της
συχνότητας των δυστυχημάτων έχει παραμείνει στάσιμη τα τελευταία χρόνια και η ΕΕ
δεν πέτυχε τον στόχο που η ίδια είχε θέσει της για μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού
των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μεταξύ 2010 και 2020.
 
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, και να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ για
εκμηδενισμό των τροχαίων δυστυχημάτων έως το 2050, το Κοινοβούλιο πρόκειται να
ζητήσει περισσότερες επενδύσεις για ασφαλέστερους δρόμους, όριο ταχύτητας 30
χλμ./ώρα  σε  κατοικημένες  περιοχές  και  περιοχές  όπου  υπάρχει  μεγάλος  αριθμός
ποδηλατών  και  πεζών,  καθώς  και  μηδενική  ανοχή  στην  οδήγηση  υπό  την  επήρεια
οινοπνεύματος.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Έλενας Κουντουρά (Αριστερά, Ελλάδα)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Road safety in the EU» (26.02.2019, στα αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (οδική ασφάλεια)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2014(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις
επιζήμιες φορολογικές πρακτικές
 
Συζήτηση και ψηφοφορία στο ΕΚ επί προτάσεων για την
αντιμετώπιση ανησυχητικών πρακτικών που διευκολύνουν
τη φοροαποφυγή, υπονομεύουν τον ανταγωνισμό και
βλάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.
 
Το ψήφισμα, το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη,
εστιάζει στο απαρχαιωμένο υφιστάμενο σύστημα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές
επίπεδο,  του  οποίου  μέλημα  είναι  η  καταπολέμηση  της  προσφοράς  ευνοϊκών
συντελεστών σε συγκεκριμένες εταιρείες εις βάρος άλλων, αγνοώντας όμως παράλληλα
τα επιζήμια γενικά φορολογικά καθεστώτα που γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα σε
πολλές χώρες.
 
Σημαντικό είναι  ότι  το προσχέδιο κειμένου περιέχει  λεπτομερείς  προτάσεις  για  τη
μεταρρύθμιση της «Ομάδας για τον κώδικα δεοντολογίας», ενός άτυπου οργάνου του
Συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων που
ενδέχεται να ενθαρρύνουν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Οι ευρωβουλευτές
έχουν επανειλημμένα επικρίνει το πεδίο εφαρμογής και τις μεθόδους εργασίας του εν
λόγω οργάνου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κατάλληλα για τις σύγχρονες προκλήσεις.
 
 
 
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες
φορολογικές πρακτικές
Προφίλ της εισηγήτριας Aurore Lalucq (Σοσιαλιστές, Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας
Έρευνα του ΕΚ: «Harmful tax practices in the EU: definition, identification and
recommendations» (31.05.2021, 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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197697/AURORE_LALUCQ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f2258(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

Προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ
που ζουν με αναπηρίες
 
Το ΕΚ πρόκειται να ζητήσει μέτρα για την προστασία των
Ευρωπαίων που ζουν με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης
της διευκόλυνσης της μετακίνησής τους και της ισότιμης
πρόσβασης σε στέγαση.
 
Κινητικότητα, εκπαίδευση και στέγαση — αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους το σχέδιο
ψηφίσματος αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις επείγουν περισσότερο για να βοηθηθούν οι
Ευρωπαίοι που ζουν με αναπηρίες. Στις βασικές συστάσεις του περιλαμβάνονται:
 

η παροχή πιο ευέλικτης συνδρομής στα σιδηροδρομικά ταξίδια και η θέσπιση
μιας ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας 
η  διασφάλιση  ότι  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  μπορούν  να  εξυπηρετούν
διαφορετικά  είδη  εκπαιδευομένων  και  τις  διαφορετικές  ανάγκες  των
σπουδαστών 
η παροχή μη ιδρυματοποιημένης, μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με
αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.
 

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να δηλώσουν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί
περισσότερο στην καταπολέμηση της βίας (συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας) και
της παρενόχλησης, φαινόμενα τα οποία τα άτομα με αναπηρία είναι  πιθανότερο να
βιώσουν, καθώς και να γεφυρώσει το χάσμα απασχόλησης.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή του ΕΚ (15.07.2021,
στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Alex AGIUS SALIBA (Σοσιαλιστές, Μάλτα)
Φάκελος διαδικασίας
Έρευνα του ΕΚ: «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the
implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities»
(επικαιροποίηση 2018, στα αγγλικά)
Έρευνα του ΕΚ: «The Post-2020 European Disability Strategy» (Ιούλιος 2020, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
την αναπηρία 2020 - 2030)

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-9-2021-0261_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210710IPR08202/eu-should-remove-barriers-faced-by-disabled-persons-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210710IPR08202/eu-should-remove-barriers-faced-by-disabled-persons-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2209(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656398/IPOL_STU(2020)656398_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-disability-strategy-2020-2030_15206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-disability-strategy-2020-2030_15206_pk


Τουρισμός: διδάγματα από την καλοκαιρινή
περίοδο του 2021 
 
Μετά το σημαντικό πλήγμα της πανδημίας στον τουρισμό,
οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τα διδάγματα από τη
σεζόν του 2021 και την αποτελεσματικότητα του ψηφιακού
πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. 
 
Στην  εκπνοή  της  θερινής  περιόδου  του  2021,  οι  ευρωβουλευτές  επιθυμούν  να
αξιολογήσει η Επιτροπή κατά πόσον τα μέτρα για την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών
εντός της ΕΕ, αλλά και αυτά που αφορούν τις μετακινήσεις από και προς τρίτες χώρες,
λειτούργησαν  επαρκώς.  Ενδιαφέρονται  ιδιαίτερα  για  την  χρήση  του  ψηφιακού
πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ και τη δημιουργία ευρωπαϊκής σφραγίδας ασφαλείας
για τον τουρισμό, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2021.
 
Στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη,  οι  ευρωβουλευτές θα ζητήσουν
επίσης από την Επιτροπή να κοινοποιήσει τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τη στήριξη
που παρέχεται στον τομέα του τουρισμού και τις περαιτέρω δράσεις που απαιτούνται για
να συνεχιστεί αυτή η στήριξη και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων από την ΕΕ.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: προφορική ερώτηση προς την επιτροπή
 
Σύνδεσμοι
Προφορική ερώτηση: Αξιολόγηση των μέτρων της Ένωσης για τον τουριστικό κλάδο
στην ΕΕ ενόψει της επικείμενης λήξης της θερινής σεζόν

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/20210322IPR00524/to-koinovoulio-zita-asfali-kai-kathara-taxidia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_EL.html


Αξιολόγηση των ταμείων αρωγής της ΕΕ και της
Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία 
 
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τα εκτός
προϋπολογισμού καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ για την
εξωτερική βοήθεια, καθώς και τη Διευκόλυνση για τους
Πρόσφυγες στην Τουρκία.
 
Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανάγκη τα καταπιστευματικά ταμεία
της ΕΕ και η έκτακτη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία να υπόκεινται σε
ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεδομένου ότι τα ταμεία αυτά χρηματοδοτούνται
εν  μέρει  από  τον  προϋπολογισμό  της  ΕΕ,  αλλά  παρακάμπτουν  τη  σχετική
κοινοβουλευτική διαδικασία. Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει
να συμμετέχει  στενότερα στην προετοιμασία  και  τη  διαπραγμάτευση μελλοντικών
καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ και στην επέκταση των υφιστάμενων και άλλων
χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.
 
Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η εξωτερική βοήθεια θα πρέπει να χρηματοδοτείται
πλήρως από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διεκπεραιώνεται με
συνεκτικό τρόπο, με πλήρη σεβασμό των νομοθετικών, δημοσιονομικών και ελεγκτικών
εξουσιών του Κοινοβουλίου.
 
Η περίληψη του σχεδίου έκθεσης («αιτιολογική έκθεση») είναι διαθέσιμη εδώ. Το πλήρες
σχέδιο έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου 
 
Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Προφίλ του εισηγητή György HÖLVÉNYI (ΕΛΚ, Ουγγαρία)
Προφίλ του εισηγητή Janusz LEWANDOWSKI (ΕΛΚ, Πολωνία)
Προφίλ του εισηγητή Milan ZVER (ΕΛΚ, Σλοβενία)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ΕΕ-Τουρκία)

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-9-2021-0255_EL.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_EL.html#title2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124715
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96933
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2045(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk


Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: να ενταθεί η μάχη
κατά της παραπληροφόρησης
 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να καλέσει την Επιτροπή να
λάβει σοβαρότερα υπόψη τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε
όλο τον πολιτικό σχεδιασμό της.
 
Η Ειδική Επιτροπή του ΕΚ για τις εξωτερικές παρεμβάσεις έχει διαπιστώσει ότι, αν και η
επικείμενη νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ενισχύσει τις απαιτήσεις για τις
διαδικτυακές πλατφόρμες για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και τη
δημιουργία ασφαλέστερου και αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος, οι διάφοροι
φορείς χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να μην συνεργάζονται ώστε να καταδειχθούν
τα  μοτίβα  επιθέσεων  και  παραπληροφόρησης.  Ως  εκ  τούτου,  οι  ευρωβουλευτές
παροτρύνουν, μέσω σειράς ερωτήσεων προς την Επιτροπή, να εξεταστεί κατά πόσον η
θέσπιση νομοθεσίας σε έναν τομέα πολιτικής θα μπορούσε να δημιουργήσει τρωτά
σημεία παραπληροφόρησης αλλού.
 
Ζητώντας την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας σε ενωσιακό και εθνικό
επίπεδο, στα ερωτήματά τους οι ευρωβουλευτές εγείρουν σειρά ζητημάτων με τα οποία
πρέπει να ασχοληθεί η ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της παραπληροφόρησης και
της ρητορικής μίσους σε άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής, η μεσιτεία δεδομένων και
η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης αλγορίθμων, η διάδοση της ψηφιακής παιδείας και η
προώθηση ποιοτικού περιεχομένου για τα μέσα ενημέρωσης.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία:  Γραπτή ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή,
χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «EU must beef up its capacity to fight disinformation, MEPs say to Borrell»
(06.07.2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (μάχη κατά της
παραπληροφόρησης)

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-9-2021-000060_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210701IPR07515/eu-must-beef-up-its-capacity-to-fight-disinformation-meps-say-to-borrell
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210701IPR07515/eu-must-beef-up-its-capacity-to-fight-disinformation-meps-say-to-borrell
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_18408_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_18408_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.
 
Η κατάσταση στη Λευκορωσία
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Ενημέρωση για τα σχέδια του μηχανισμού ανάκαμψης και σταθερότητας που αναμένουν
έγκριση
 
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 
Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
 
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
 
Συζήτηση: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Ο  ρόλος  της  πολιτικής  για  την  ανάπτυξη  στην  αντιμετώπιση  της  απώλειας
βιοποικιλότητας  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες
 
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Τρίτη 5 Οκτωβρίου
 
Η ανθρωπιστική κρίση στο Τιγκράι της Αιθιοπίας
 
Συζήτηση: Τρίτη 5 Οκτωβρίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  α ν θ ρ ω π ί ν ω ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  σ τ η ν  Μ υ α ν μ ά ρ ,
συμπεριλαμβανομένων  των  θρησκευτικών  και  εθνικών  μειονοτήτων 
Η περίπτωση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα 
Η νομοθεσία σχετικά με τις αμβλώσεις στο Τέξας των ΗΠΑ
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη7 Οκτωβρίου
 
Τραπεζική Ένωση - Ετήσια Έκθεση 2020
 
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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Περιβάλλον: Κανονισμός Aarhus
 
Συζήτηση: 19/05/2021, Ψηφοφορία: 20/05/2021
 
Ανάκαμψη των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο: αξιολόγηση και επόμενα
βήματα
 
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
 

Σύνοδος Ολομέλειας

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