
 

Τα  Νέα  της  Ολομέλειας-  Στρασβούργο,  17-20
Ιανουαρίου  2022
 
Φόρος τιμής στον πρόεδρο Sassoli από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τη Δευτέρα 
Οι ευρωβουλευτές θα τιμήσουν τη μνήμη του προέδρου David Sassoli σε τελετή
κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας της Δευτέρας στις 18:00 (τοπική ώρα)
στο Στρασβούργο. 
 
 
Εκλογή Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Την Τρίτη, το ΕΚ θα εκλέξει τον ή την Πρόεδρό του για το δεύτερο μισό της
τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.
 
 
Το νέο Προεδρείο του Κοινοβουλίου: εκλογή Αντιπροέδρων και
Κοσμητόρων 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εκλέξει τους 14 Αντιπροέδρους του και
τους πέντε Κοσμήτορές του την Τρίτη και την Τετάρτη.
 
 
Ο πρόεδρος Macron παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Γαλλικής
Προεδρίας της ΕΕ 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Πρόεδρο Macron την
πολιτική στρατηγική και τους στόχους της εξάμηνης γαλλικής Προεδρίας της
ΕΕ.
 
 
Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: δημιουργία ενός ασφαλέστερου
ψηφιακού χώρου 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει τις θέσεις του για την νομοθεσία για την αντιμετώπιση του
παράνομου περιεχομένου και την ενίσχυση της λογοδοσίας των πλατφορμών
για τους αλγορίθμους τους.
 
 
Ένωση Υγείας: ισχυρότερος ρόλος της ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ
για τα φάρμακα 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την Τετάρτη την προσωρινή συμφωνία
για την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 
 
 
Καλύτερες συνθήκες κατά τη μεταφορά ζώων αναμένεται να
ζητήσει το ΕΚ

Σύνοδος Ολομέλειας
13-01-2022 - 18:58
20220103BRI20101

4

5

7

9

10

12

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 16



Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης
της μεταχείρισης των ζώων, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξαγωγών και
τον περιορισμό της μεταφοράς νεαρών ζώων.
 
 
Συζήτηση με τον Charles Michel για τα αποτελέσματα της Συνόδου
του Δεκεμβρίου 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Πρόεδρο Charles Michel
και την Επιτροπή την έκβαση της συνόδου κορυφής της 16ης Δεκεμβρίου.
 
 
Στήριξη των νέων της Ευρώπης για την ανάκαμψη από την πανδημία 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο τρόπους
αντιμετώπισης των καταστροφικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην
απασχόληση και την εκπαίδευση των νέων Ευρωπαίων.
 
 
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/2022-01-17
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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/2022-01-17
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/el/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Επαφές 
 
 
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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Φόρος τιμής στον πρόεδρο Sassoli από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Δευτέρα
 
Οι ευρωβουλευτές θα τιμήσουν τη μνήμη του προέδρου
David Sassoli σε τελετή κατά την έναρξη της συνόδου
ολομέλειας της Δευτέρας στις 18:00 (τοπική ώρα) στο
Στρασβούργο. 
 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  Charles  Michel,  ο  πρόεδρος της  Γαλλίας
Emmanuel  Macron  εκ  μέρους  της  Προεδρίας  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ,  ο  πρώην
πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην ευρωβουλευτής Enrico Letta (ο οποίος ήταν στενός
φίλος  του  εκλιπόντος  προέδρου  Sassoli),  καθώς  και  οι  επικεφαλής  των  πολιτικών
ομάδων του Κοινοβουλίου θα πάρουν το λόγο στην αίθουσα της ολομέλειας του ΕΚ
κατά τη διάρκεια της τελετής, στην οποία θα υπάρξει και σύντομο μουσικό μέρος.
 
Ο πρόεδρος David Sassoli  απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου, μετά από νοσηλεία του που
ξεκίνησε στις 26 Δεκεμβρίου. Υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009
και  εξελέγη  Πρόεδρος  τον  Ιούλιο  του  2019  για  το  πρώτο  ήμισυ  της  τρέχουσας
κοινοβουλευτικής  περιόδου  του  Κοινοβουλίου.
 
Σύνδεσμοι
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Πρόεδρος Sassoli)

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

4 I 16

https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409


Εκλογή Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
Την Τρίτη, το ΕΚ θα εκλέξει τον ή την Πρόεδρό του για το
δεύτερο μισό της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.
 
Κατά  την  εκλογική  διαδικασία  στην  ολομέλεια  θα  προεδρεύσει  ένας  από  τους
Αντιπροέδρους  βάσει  της  τάξης  εκλογής  τους.
 
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου μπορούν να υποβληθούν είτε από μια
πολιτική  ομάδα,  είτε  από ομάδα ευρωβουλευτών που φθάνει  το  λεγόμενο χαμηλό
ελάχιστο όριο, δηλαδή το 1/20 των ευρωβουλευτών, ή 36 από τους 705 βουλευτές όταν
καλύπτονται  όλες  οι  έδρες.  Η  διαδικασία  προβλέπει  την  διεξαγωγή  μυστικής
ψηφοφορίας,  η  οποία θα πραγματοποιηθεί  εξ  αποστάσεως λόγω της πανδημίας.  Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν απόλυτη πλειοψηφία επί των έγκυρων ψήφων,
δηλαδή 50% συν μία.
 
Μέχρι στιγμής, τέσσερις ευρωβουλευτές έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους: η
Roberta Metsola (ΕΛΚ, Μάλτα), η Alice Bah Kuhnke (Πράσινοι, Σουηδία), ο Kosma Zlotowski
(Συντηρητικοί, Πολωνία) και η Sira Rego (Αριστερά, Ισπανία). Περαιτέρω υποψηφιότητες
για τον πρώτο γύρο μπορούν να ανακοινωθούν μέχρι τη Δευτέρα στις 17.00 (τοπική
ώρα).
 
Οι υποψήφιοι θα εκφωνήσουν σύντομες ομιλίες το πρωί της Τρίτης στις 9.00 (τοπική
ώρα), ενώ η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9.30 και 10.15. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στις 11.00.
 
Εάν ο πρώτος γύρος δεν αναδείξει νικητή, μπορούν να υποβληθούν οι ίδιες ή άλλες
υποψηφιότητες για το δεύτερο και  τον τρίτο γύρο (αν χρειαστεί),  υπό τους ίδιους
όρους. Εάν δεν εκλεγεί κανείς κατά τον τρίτο γύρο, οι δύο υποψήφιοι ή υποψήφιες με
τις περισσότερες ψήφους στον εν λόγω γύρο θα αναμετρηθούν σε τέταρτη και τελική
ψηφοφορία.
 
Ο νέος ή η νέα Πρόεδρος μπορεί στη συνέχεια να εκφωνήσει εναρκτήρια ομιλία, πριν
προεδρεύσει της εκλογής των υπόλοιπων μελών του Προεδρείου του Κοινοβουλίου
(Τρίτη και Τετάρτη). Οι συνθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το υπόλοιπο της
τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου θα επιβεβαιωθούν επίσης κατά την προσεχή
σύνοδο της ολομέλειας.
 
Όλα τα αιρετά αξιώματα στο Κοινοβούλιο (ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Κοσμήτορες,
οι πρόεδροι επιτροπών και αντιπροσωπειών και οι αντιπρόεδροι) ανανεώνονται κάθε
δυόμισι χρόνια, στην αρχή και στο μέσο της πενταετούς νομοθετικής περιόδου.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197395/ALICE_KUHNKE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197681/SIRA_REGO/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/organisation/political-bodies


Σχετικές πληροφορίες
 
Ο Πρόεδρος διαθέτει ευρύ φάσμα εκτελεστικών και αντιπροσωπευτικών εξουσιών που
ορίζονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού. Εκτός από τα ρητώς προβλεπόμενα καθήκοντα,
η εξουσία του Προέδρου εκτείνεται σε «όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την
προεδρία των εργασιών του Κοινοβουλίου και για τη διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής
τους». Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του ΕΚ καθορίζεται στα άρθρα 14 έως 16
του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 18 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Εκλογή του Προέδρου του ΕΚ
 
Σύνδεσμοι
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: ενημερωτικό σημείωμα για την Εκλογή του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Εκλογή του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_EL.html
https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202


Το νέο Προεδρείο του Κοινοβουλίου: εκλογή
Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εκλέξει τους 14
Αντιπροέδρους του και τους πέντε Κοσμήτορές του την
Τρίτη και την Τετάρτη.
 
Μετά  την  εκλογή  και  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  του  νέου  Προέδρου  του
Κοινοβουλίου,  οι  ευρωβουλευτές  θα  εκλέξουν  τους  14  Αντιπροέδρους  και  πέντε
Κοσμήτορες, οι οποίοι, μαζί με τον Πρόεδρο, αποτελούν το Προεδρείο του Κοινοβουλίου
. Οι ψηφοφορίες αυτές θα καθορίσουν τη σύνθεση του Προεδρείου για τα επόμενα
δυόμισι χρόνια, δηλαδή για το υπόλοιπο της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου έως το
2024.
 
Το Προεδρείο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μεταξύ των άλλων
καθηκόντων  του,  καταρτίζει  το  προσχέδιο  προϋπολογισμού  του  Κοινοβουλίου  και
αποφασίζει για θέματα διοίκησης, προσωπικού και οργάνωσης. Εκτός από τον ρόλο τους
στο Προεδρείο, οι Αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαταστήσουν τον Πρόεδρο, μεταξύ
άλλων  προεδρεύοντας  στις  συζητήσεις  της  ολομέλειας  και  εκπροσωπώντας  το
Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένες τελετές ή πράξεις, όταν είναι αναγκαίο. Οι Κοσμήτορες
ασχολούνται  με  διοικητικά  θέματα  που  επηρεάζουν  άμεσα  τους  ίδιους  τους
ευρωβουλευτές  και  είναι  συμβουλευτικά  μέλη  του  Προεδρείου.
 
Κατά την εκλογή των μελών του Προεδρείου,  οι  πολιτικές ομάδες προσπαθούν να
διασφαλίσουν  ότι  το  σύνολο  των  οι  Αντιπροέδρων  και  των  Κοσμητόρων
αντικατοπτρίζουν  σε  γενικές  γραμμές  την  αριθμητική  σύνθεση  των  ομάδων  και
λαμβάνουν υπόψη τα  αποτελέσματα των ψηφοφοριών για  την  εκλογής Προέδρου.
 
Εκλογική διαδικασία
 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  του  Κανονισμού,  οι  υποψηφιότητες  για  τις  θέσεις  των
Αντιπροέδρων υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για το αξίωμα του Προέδρου,
δηλαδή είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από μια ομάδα βουλευτών που φθάνει  το
χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των ευρωβουλευτών).
 
Οι  14  Αντιπρόεδροι  εκλέγονται  σε  κοινή  ψηφοφορία,  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των
ψηφισάντων.  Εάν  ο  αριθμός  των  υποψηφίων  που  συγκεντρώνουν  τις  απαραίτητες
ψήφους είναι μικρότερος του 14, διεξάγεται δεύτερος γύρος, υπό τους ίδιους όρους.
Εάν απαιτείται τρίτη ψηφοφορία για την πλήρωση του Προεδρείου, για τις θέσεις που
απομένουν αρκεί η απλή πλειοψηφία (άρθρο 17). Οι Κοσμήτορες εκλέγονται με τον ίδιο
τρόπο (άρθρο 18).
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/to-proedreio-tou-ek-o-proedros-oi-antiproedroi-kai-oi-kosmitores-grafima
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_EL.html


Ψηφοφορίες: Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: Εκλογή του Προεδρείου του ΕΚ
 
Σύνδεσμοι
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (εκλογή του Προεδρείου
του ΕΚ)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202


Ο πρόεδρος Macron παρουσιάζει τις
προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ
 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον
Πρόεδρο Macron την πολιτική στρατηγική και τους
στόχους της εξάμηνης γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ.
 
Ο  πρόεδρος  Macron  θα  μιλήσει  στην  ολομέλεια  στις  11:30  (τοπική  ώρα),  ενώ  θα
ακολουθήσουν  οι  παρεμβάσεις  των  επικεφαλής  των  πολιτικών  ομάδων  του
Κοινοβουλίου. Το μότο της Γαλλικής Προεδρίας είναι «Ανάκαμψη, Ισχύς και Αίσθημα του
Ανήκειν», τονίζοντας ότι για την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης, της ανάδειξης
επιθετικών ξένων δυνάμεων, καθώς και της κλιματικής κρίσης, η καλύτερη απάντηση
είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση.
 
Όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ, η Γαλλία σχεδιάζει να δώσει προτεραιότητα στις
διαπραγματεύσεις σχετικά με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και την Πράξη για
τις Ψηφιακές Αγορές, τη θέσπιση ενός συστήματος προσαρμογής για την τιμολόγηση
του  άνθρακα  στα  σύνορα  της  ΕΕ  και  τους  κοινούς  κανόνες  για  τους  κατώτατους
μισθούς. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αναμένεται να υποβάλει τις προτάσεις
της κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της γαλλικής Προεδρίας, δηλ. το πρώτο εξάμηνο του
2022.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Γαλλική Προεδρία 2022)

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://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/package/french-presidency_21003


Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: δημιουργία
ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου
 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει τις θέσεις του για την νομοθεσία για
την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και την
ενίσχυση της λογοδοσίας των πλατφορμών για τους
αλγορίθμους τους.
 
Η πρόταση για την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες («Digital Services Act»), η οποία θα
συζητηθεί  την  Τετάρτη  και  θα  τεθεί  σε  ψηφοφορία  την  Πέμπτη,  αποσκοπεί  στη
δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου στον οποίο θα προστατεύονται τα
δικαιώματα των χρηστών. Αυτό θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων μέτρων, μέσω κανόνων για
την αντιμετώπιση των παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου στο διαδίκτυο,
την ενίσχυση της λογοδοσίας των πλατφορμών και της διαφάνειας των αλγορίθμων,
καθώς και την ρύθμιση των μεθόδων ελέγχου του ψηφιακού περιεχομένου.
 
Το σχέδιο νόμου ορίζει σαφείς ευθύνες και κανόνες για τη λογοδοσία των παρόχων
ενδιάμεσων υπηρεσιών, και ιδίως για πλατφόρμες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και οι ψηφιακές αγορές. Επιπλέον, θεσπίζει έναν μηχανισμό ειδοποίησης και δράσης,
καθώς και σχετικές δικλείδες για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου.
 
Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες («Very Large Online Platforms/VLOPs») θα υπόκεινται σε
ειδικές  υποχρεώσεις,  καθώς  οι  κίνδυνοι  που  ενέχουν  όσον  αφορά  τη  διάδοση
παράνομου  κα ι  επ ιβλαβούς  περιεχομένου,  συμπεριλαμβανομένης  της
παραπληροφόρησης,  ε ίνα ι  μεγαλύτεροι .
 
Μάθετε περισσότερα για το θέμα στο σχετικό δελτίο Τύπου.
 
Το κείμενο που εγκρίθηκε στην ολομέλεια θα καταστεί εντολή του Κοινοβουλίου για
διαπραγματεύσεις με τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του
2022.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου
 
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/news/el/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης που υποβλήθηκε στην ολομέλεια
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή (14.12.2021, στα αγγλικά)
Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη τύπου της εισηγήτριας και των σκιωδών εισηγητών  στις
14.12.2021
Προφίλ της εισηγήτριας (Σοσιαλιστές, Δανία)
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Πράξεις για τις Ψηφιακές
Υπηρεσίες και Αγορές)

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-9-2021-0356_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701


Ένωση Υγείας: ισχυρότερος ρόλος της
ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ για τα φάρμακα
 
Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την Τετάρτη την
προσωρινή συμφωνία για την αύξηση των εξουσιών του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 
 
Η συμφωνία με το Συμβούλιο, η οποία επιτεύχθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2021, έχει ως
στόχο να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τη διαχείριση
μελλοντικών  κρίσεων  στον  τομέα  της  υγείας  μέσω  της  αποτελεσματικότερης
αντιμετώπισης των ελλείψεων φαρμάκων και  ιατρικών συσκευών,  της  στενότερης
συμμετοχής όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και της αύξησης
της  διαφάνειας  όσον  αφορά  τις  κλινικές  δοκιμές  και  τις  άδειες  κυκλοφορίας
φαρμακευτικών  προϊόντων.
 
Μετά την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2022.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η Επιτροπή πρότεινε
στις 11 Νοεμβρίου 2020 ένα νέο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας κατάλληλο για τις
μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν
από την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση για την
αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
 
Αποτελέσματα της ψηφοφορίας: Τετάρτη 19 ή Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - «Deal on stronger role for EU medicines regulator» (28.10.2021, στα
αγγλικά)
Φάκελος διαδικασίας
Νομοθετική αμαξοστοιχία
Ιστοσελίδα του εισηγητή Nicolás González Casares (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Οι πολιτικές υγείας της ΕΕ
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (υγειονομική 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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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/healthcare-safety_19602


Καλύτερες συνθήκες κατά τη μεταφορά ζώων
αναμένεται να ζητήσει το ΕΚ
 
Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν σχετικά με
τον τρόπο βελτίωσης της μεταχείρισης των ζώων, τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξαγωγών και τον
περιορισμό της μεταφοράς νεαρών ζώων.
 
Τον Δεκέμβριο, η εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την προστασία των ζώων
κατά  τη  μεταφορά  τους  ολοκλήρωσε  τις  εργασίες  της  διάρκειας  18  μηνών,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των
ζώων δεν τηρούνται πάντοτε στα κράτη μέλη και δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις
διαφορετικές  ανάγκες  μεταφοράς  των  ζώων.  Οι  πιο  εμφανείς  παραβάσεις
περιλαμβάνουν την έλλειψη χώρου,  νερού ή τροφής για τα μεταφερόμενα ζώα,  τη
μεταφορά ζώων που δεν ενδείκνυνται για μεταφορά, καθώς και τον υπερπληθυσμό στα
σχετικά οχήματα. Επίσης, χρησιμοποιούνται οχήματα που δεν είναι κατάλληλα για τη
μεταφορά ζώων, ενώ η μεταφορά πραγματοποιείται ενίοτε σε ακραίες θερμοκρασίες και
με παρατεταμένο χρόνο μεταφοράς.
 
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τα σχέδια συστάσεων του Κοινοβουλίου καλούν
την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να  επικαιροποιήσει  τους  ισχύοντες  κανόνες  της  ΕΕ,  να
θεσπίσει όρια όσον αφορά τον χρόνο μεταφοράς για όλα τα είδη και τις ηλικίες των
ζώων, να απαγορεύσει τη μεταφορά πολύ νεαρών ζώων ηλικίας κάτω των 35 ημερών και
να ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές ζώντων ζώων. Οι ευρωβουλευτές τάσσονται
επίσης υπέρ της μετάβασης σε ένα πιο αποτελεσματικό και δεοντολογικό σύστημα, το
οποίο θα ευνοεί τη μεταφορά σπέρματος και εμβρύων έναντι των ζώων αναπαραγωγής,
και των σφαγίων και του κρέατος έναντι των ζώων που μετακινούνται για σφαγή.
 
Συζήτηση και ψηφοφορία: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο συστάσεων
Έκθεση σχετικά με τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβάσεων και κακοδιοίκησης κατά
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά τους
Δελτίο Τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην επιτροπή (02.12.2021, στα αγγλικά)
Προφίλ του εισηγητή Daniel Buda (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Προφίλ της εισηγήτριας Isabel Carvalhais (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά (Ιούλιος 2021)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (προστασία των ζώων)

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/committees/el/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/anit/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0057_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211124IPR18013/animal-welfare-meps-urge-a-shift-from-live-to-meat-and-carcass-transport
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125012/DANIEL_BUDA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/199996/ISABEL_CARVALHAIS/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/animal-welfare_18407


Συζήτηση με τον Charles Michel για τα
αποτελέσματα της Συνόδου του Δεκεμβρίου
 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον
Πρόεδρο Charles Michel και την Επιτροπή την έκβαση της
συνόδου κορυφής της 16ης Δεκεμβρίου.
 
Η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και η αντίδραση της ΕΕ στις κρίσεις της δημόσιας
υγείας και της οικονομίας, καθώς και η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα ζητήματα
ασφάλειας  και  άμυνας  και  οι  εξωτερικές  σχέσεις  ήταν  τα  κύρια  θέματα  που
συζητήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατά τη συνάντησή
τους.
 
Σε συζήτηση στην ολομέλεια στις  15 Δεκεμβρίου πριν  από τη σύνοδο κορυφής,  οι
ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στην έξαρση της νόσου
COVID-19 είναι ο εμβολιασμός. Όσον αφορά τις ρωσικές απειλές κατά της Ουκρανίας,
κάλεσαν τους ηγέτες της ΕΕ να υιοθετήσουν σθεναρή στάση.  Τόνισαν επίσης την
ανάγκη σύναψης συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της
ΕΕ και συζήτησαν τρόπους για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της ενέργειας.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Συμβουλίου, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
16/12/2021)

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/20211210IPR19218/to-ek-protrepei-ta-krati-meli-na-sunechisoun-ton-emvoliasmo-kata-tis-pandimias
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/european-council-16-december-2021_21102
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/european-council-16-december-2021_21102


Στήριξη των νέων της Ευρώπης για την
ανάκαμψη από την πανδημία
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και το
Συμβούλιο τρόπους αντιμετώπισης των καταστροφικών
επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην απασχόληση και
την εκπαίδευση των νέων Ευρωπαίων.
 
Σε συζήτηση την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν ότι απαιτούνται
ισχυρά και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης μετά την πανδημία, αλλά
και για τη στήριξη της κοινωνικής και ψυχικής ανάκαμψης των νέων στην ΕΕ.
 
Τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν ποιες στρατηγικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να
βοηθήσουν  τους  νέους,  ιδίως  τους  πλέον  ευάλωτους  νέους  εκτός  απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης να εξασφαλίσουν ποιοτική και  δίκαιη ανταμοιβή για την
εμπειρία εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την
πρόσβασή τους σε κοινωνικά δικαιώματα μέσω προγραμμάτων όπως οι ενισχυμένες
Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve»). Οι νέοι πρέπει να
διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και των
κοινωνικών  πολιτικών  στην  Ευρώπη,  οι  ευρωβουλευτές  αναμένεται  να  τονίσουν,
προκειμένου  να  αποφευχθεί  το  φαινόμενο  της  «χαμένης  γενιάς».
 
Συζήτηση: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Φεβρουάριος 2022
 
Διαδικασία:  Ερώτηση με  αίτημα  προφορικής  απάντησης  προς  την  Επιτροπή  και  το
Συμβούλιο  (άρθρο 136)  
 
Σύνδεσμοι
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and
social situation» (Σεπτέμβριος 2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας
2022)

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/eurostat/databrowser/view/yth_empl_150/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=el
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000075_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000077_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/empl/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/european-year-of-youth-2022_21101
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/european-year-of-youth-2022_21101


•
•
•

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.
 
Διορισμοί  μελών στο Ελεγκρικό Συνέδριο Jan Gregor,  Marek Opiola,  Mihails  Kozlovs,
Kristijan Petrovič
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ 
Κατάσταση στο Καζακστάν 
Πολιτική κρίση στο Σουδάν
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Τετάρτη 19 Ιανουραρίου
 
Θεματική  συζήτηση,  προφορική  ερώτηση  προς  την  Επιτροπή  και  το  Συμβούλιο  -
Σεξουαλική  και  αναπαραγωγική  υγεία  και  δικαιώματα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση
 
Συζήτηση: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: ολομέλεια 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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