
 

Τα Νέα της Ολομέλειας
Στρασβούργο, 21-24 Νοεμβρίου 2022
 
Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια: νέοι κανόνες για την ισόρροπη
εκπροσώπηση των φύλων 
Όλες οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ θα πρέπει να λάβουν μέτρα για
την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα ανώτατα όργανά τους. 
 
 
Το Κοινοβούλιο έτοιμο να χαρακτηρίσει τη Ρωσία κράτος-χορηγό
της τρομοκρατίας  
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν το ψήφισμα που θα
κατονομάζει τη Ρωσία ως κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας. 
 
 
«Πράσινο φως» για τη νέα νομοθεσία για την προστασία των
υποδομών ζωτικής σημασίας 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν νέους κανόνες
για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ.
 
 
Το Κοινοβούλιο γιορτάζει τα 70 του χρόνια 
Σε πανηγυρική συνεδρίαση το ΕΚ θα τιμήσει την επέτειο των 70 χρόνων από τη
δημιουργία της Κοινής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα το 1952.
 
 
Μουντιάλ 2022: συζήτηση για την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο Κατάρ 
Οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό της κατάστασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο Κατάρ στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου
Κυπέλλου της FIFA το 2022.
 
 
Το ΕΚ αξιολογεί τις σχέσεις ΕΕ - Κίνας με τον Josep Borrell 
Το απόγευμα της Τρίτης, οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό των
τελευταίων εξελίξεων στις σχέσεις ΕΕ - Κίνας σε συζήτηση με τον επικεφαλής
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. 
 
 
Κράτος δικαίου στην Ουγγαρία: το ΕΚ παίρνει θέση για τις
ανησυχίες της Επιτροπής
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Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ
Επιτροπής και Ουγγαρίας σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ
και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 
 
Διεύρυνση: η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει την πεπατημένη,
αναμένεται να τονίσει το ΕΚ 
Το ΕΚ αναμένεται να καλέσει την ΕΕ να ενισχύσει την πολιτική διεύρυνσης,
καθιστώντας τη το ισχυρότερο γεωπολιτικό της εργαλείο.  
 
 
Ευρωπαϊκή λύση για το άσυλο και τη μετανάστευση, συντονισμένες
διασώσεις στη θάλασσα 
Την Τετάρτη, η ολομέλεια θα θέσει ερωτήματα την Τσεχική Προεδρία και την
Επιτροπή για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των βαρών
της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
 
 
Προϋπολογισμός 2023: Ουκρανία, ενέργεια και ανάκαμψη 
Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα
αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις του πολέμου και θα ενισχύσει
την ανάκαμψη.
 
 
Το Κοινοβούλιο προλειαίνει το έδαφος για τη θέσπιση νέων πηγών
εσόδων για την ΕΕ 
Το ΕΚ αναμένεται να στηρίξει την μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει στον
καθορισμό της επόμενης γενιάς ιδίων πόρων της ΕΕ, δηλ. των εσόδων του
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. 
 
 
Συζήτηση για τις διεθνείς προσπάθειες αποφυγής της παγκόσμιας
επισιτιστικής κρίσης 
Το ΕΚ θα συζητήσει τις προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι σιτηρά και λιπάσματα
μπορούν να συνεχίσουν να εξάγονται μέσω του Εύξεινου Πόντου, εν μέσω
κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.
 
 
Ιράν: συζήτηση σχετικά με τη βίαιη καταστολή μετά τον θάνατο της
Mahsa Amini 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον επικεφαλής της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell τρόπους αντίδρασης στην αυξανόμενη καταστολή
των διαδηλώσεων στο Ιράν.
 
 
Ψηφοφορία σχετικά με τη μη αποδοχή ρωσικών διαβατηρίων από
κατεχόμενες περιοχές 
Το Κοινοβούλιο πρόκειται να επιβεβαιώσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα
δέχονται διαβατήρια που εκδίδονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενες περιοχές της
Γεωργίας και της Ουκρανίας.
 
 
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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Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια: νέοι κανόνες
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων
 
Όλες οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ θα πρέπει
να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της παρουσίας των
γυναικών στα ανώτατα όργανά τους. 
 
Η  οδηγία  «Γυναίκες  στα  διοικητικά  συμβούλια»,  την  οποία  οι  ευρωβουλευτές  θα
συζητήσουν το πρωί της Τρίτης, θα εισαγάγει διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στις
εταιρείες, ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των διευθυντικών θέσεων θα καλυφθεί
από το υποεκπροσωπούμενο φύλο έως τον Ιούλιο  του 2026.  Οι  μικρές και  μεσαίες
επιχειρήσεις (δηλ. όσες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους) θα εξαιρεθούν
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτρεπτικές
και αναλογικές κυρώσεις (π.χ. πρόστιμα) για εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις
προϋποθέσεις περί ανοικτών και διαφανών διαδικασιών διορισμού. Θα υπάρχει επίσης η
δυνατότητα δικαστικής ακύρωσης της σύστασης του διοικητικού συμβουλίου μιας
εταιρείας,  εάν αυτή παραβιάζει  τις  αρχές της οδηγίας.
 
Αφού εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει  να
εφαρμόσουν τους κανόνες εντός δύο ετών.
 
Σήμερα,  μόνο το 30,6% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων
εισηγμένων εταιρειών της ΕΕ είναι γυναίκες, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
των κρατών μελών - από 45,3% στη Γαλλία έως 8,5% στην Κύπρο.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, δεύτερη ανάγνωση
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/


Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά τη συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου (07.06.2022)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Lara Wolters (Σοσιαλιστές,
Ολλανδία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας
των Φύλων Evelyn Regner (Σοσιαλιστές, Αυστρία)
Φάκελος διαδικασίας
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων - Mεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες:
πρόεδροι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι των εργαζομένων
(δεδομένα ανά χώρα)
Μελέτη του ΕΚ: «Women on Board policies in member states and the effects on corporate
governance» (7 Ιουνίου 2021, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ισόρροπη εκπροσώπηση
των φύλων)
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220603IPR32195/gunaikes-sta-ds-epicheiriseon-sumfonia-gia-tin-isorropi-ekprosopisi-ton-fulon
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220603IPR32195/gunaikes-sta-ds-epicheiriseon-sumfonia-gia-tin-isorropi-ekprosopisi-ton-fulon
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/5392/LARA_WOLTERS/home
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https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU (2021) 700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU (2021) 700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/gender-balance_17503
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/gender-balance_17503


Το Κοινοβούλιο έτοιμο να χαρακτηρίσει τη Ρωσία
κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας 
 
Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν
το ψήφισμα που θα κατονομάζει τη Ρωσία ως κρατικό
χορηγό της τρομοκρατίας. 
 
Στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε
μη στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών, των
νοσοκομείων, των ιατρικών εγκαταστάσεων, των σχολείων και των καταφυγίων, κατά
παράβαση  του  διεθνούς  δικαίου  και  του  διεθνούς  ανθρωπιστικού  δικαίου.
Χαρακτηρίζοντας  τη  Ρωσία  κρατικό  χορηγό  της  τρομοκρατίας,  οι  ευρωβουλευτές
επιθυμούν  να  προετοιμάσουν  το  έδαφος  ώστε  ο  Πούτιν  και  η  κυβέρνησή  του  να
λογοδοτήσουν  για  τα  εγκλήματα  αυτά  ενώπιον  διεθνούς  δικαστηρίου.
 
Η σχετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου.
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Μαγνητοσκοπημένη συζήτηση στην ολομέλεια, 18.10.2022
Δελτίο Τύπου: Οι ευρωβουλευτές ζητούν μαζική αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας
προς την Ουκρανία (06.10.2022)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Russia's war on Ukraine: Designating a state as a sponsor of
terrorism» (16.11.2022, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ρωσική επίθεση στην
Ουκρανία)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EL&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220930IPR41935/to-ek-zita-maziki-auxisi-tis-stratiotikis-voitheias-pros-tin-oukrania
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220930IPR41935/to-ek-zita-maziki-auxisi-tis-stratiotikis-voitheias-pros-tin-oukrania
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738218
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738218
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


«Πράσινο φως» για τη νέα νομοθεσία για την
προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα
ψηφίσουν νέους κανόνες για τη βελτίωση της
ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ.
 
Η νομοθεσία, η οποία έχει συμφωνηθεί επί της αρχής μεταξύ των διαπραγματευτών του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα ενισχύσει την προστασία των βασικών υποδομών
της ΕΕ με τη θέσπιση εναρμονισμένων ελάχιστων κανόνων για τις εκτιμήσεις κινδύνου
και τις εθνικές στρατηγικές ανθεκτικότητας. Θα εναρμονιστούν επίσης οι ορισμοί των
βασικών υποδομών και των πρακτικών επικοινωνίας, με τη δημιουργία ενιαίων σημείων
επαφής σε κάθε χώρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επικοινωνίας.
 
Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για 11 τομείς: ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες, υποδομές
χρηματοπιστωτικών αγορών, ψηφιακές υποδομές, πόσιμο νερό και λύματα, τρόφιμα
(συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής,  επεξεργασίας και  παράδοσής τους),  υγεία,
δημόσια διοίκηση και  διάστημα.
 
Συζήτηση και ψηφοφορία: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης
Εισηγητής: Michal Šimečka (Renew, Σλοβακία)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Resilience of critical entities - At a glance» (16.11.2022, στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: Question time - Protecting critical infrastructure in the EU and
countering hybrid attacks (14.10.2022, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220627IPR33920/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220627IPR33920/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733698
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Το Κοινοβούλιο γιορτάζει τα 70 του χρόνια
 
Σε πανηγυρική συνεδρίαση το ΕΚ θα τιμήσει την επέτειο
των 70 χρόνων από τη δημιουργία της Κοινής Συνέλευσης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το 1952.
 
Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola θα κηρύξει την έναρξη της τελετής την Τρίτη στις
11.30 (ώρα Βρυξελών) με σύντομη ομιλία,  ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους
πρωθυπουργούς των τριών χωρών που φιλοξενούν το Κοινοβούλιο: την πρωθυπουργό
της Γαλλίας Élisabeth Borne, τον πρωθυπουργό του Βελγίου Alexander de Croo και τον
πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Xavier Bettel. Η τελετή θα ολοκληρωθεί μετά την
ερμηνεία από ορχήστρα της Ωδής στη Χαρά του Μπετόβεν.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Την 10η Σεπτεμβρίου 2022 σήμανε η 70ή επέτειος της πρώτης συνόδου της Κοινής
Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Αυτή συγκλήθηκε
το 1952 και απαρτιζόταν από 78 βουλευτές, διορισμένους από τα εθνικά κοινοβούλια
κάθε  κράτους  μέλους.  Το  1958,  μετά  την  ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομικής
Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), η Κοινή
Συνέλευση της ΕΚΑΧ διευρύνθηκε και μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική
Συνέλευση». Το 1962 μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
 
Τελετή στην αίθουσα ολομέλειας του ΕΚ: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Σύνδεσμοι
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ (70η επέτειος του
ΕΚ)

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/package/70th-anniversary-of-the-european-parliament_24703
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/70th-anniversary-of-the-european-parliament_24703


Μουντιάλ 2022: συζήτηση για την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ
 
Οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό της
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ στο
πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της
FIFA το 2022.
 
Η απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαιρικών Σωματείων (FIFA) να αναθέσει
τη  διοργάνωση  του  Παγκοσμίου  Κυπέλλου  του  2022  στο  Κατάρ  έχει  προκαλέσει
αντιδράσεις τόσο μεταξύ των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και μεταξύ
των οπαδών του ποδοσφαίρου. Στοιχεία από διάφορες πρεσβείες στη Ντόχα, τα οποία
έχουν  διασταυρώσει  διάφορες  ομάδες  προστασίας  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,
δείχνουν ότι χιλιάδες αλλοδαποί εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια ή στο
πλαίσιο  κατασκευαστικών  δραστηριοτήτων  στη  χώρα  κατά  την  προετοιμασία  του
τουρνουά. Το Κατάρ έχει επίσης κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό της
ελευθερίας του Τύπου και  την καταστολή των δικαιωμάτων των γυναικών και  των
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+.
 
Οι  ευρωβουλευτές  της  υποεπιτροπής  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων πραγματοποίησαν
συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στο Κατάρ με τον υπουργό Εργασίας της χώρας Ali
Bin  Samikh  Al  Marri  τη  Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.  Μπορείτε  να την παρακολουθήσετε
μαγνητοσκοπημένη εδώ.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «The 2022 FIFA World Cup in Qatar: Turning the spotlight on
workers’ rights» (16.12.2021, στα αγγλικά)
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική
Χερσόνησο
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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https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/droi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Το ΕΚ αξιολογεί τις σχέσεις ΕΕ - Κίνας με τον Josep
Borrell
 
Το απόγευμα της Τρίτης, οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε
απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων στις σχέσεις ΕΕ -
Κίνας σε συζήτηση με τον επικεφαλής της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ. 
 
Η  συζήτηση  στην  ολομέλεια  αναμένεται  να  αγγίξει  ευρύ  φάσμα  των  πτυχών  των
σχέσεων ΕΕ-Κίνας.  Αυτό περιλαμβάνει  τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις μετά την
επανεκλογή τον Οκτώβριο του εν ενεργεία προέδρου της Κίνας και Γενικού Γραμματέα
του Κομμουνιστικού Κόμματος Xi Jinping, την τελευταία έκθεση του Ύπατου Αρμοστή
των  Ηνωμένων  Εθνών  για  τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα  σχετικά  με  τις  διώξεις  του
πληθυσμού των Ουιγούρων από την Κίνα, τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ώστε η Κίνα να
ασκήσει  πίεση στη Ρωσία να τερματίσει  τον πόλεμο στην Ουκρανία,  καθώς και  τις
προειδοποιήσεις των ευρωβουλευτών σχετικά με τις συνεχιζόμενες εντάσεις στα στενά
της Ταϊβάν και την πίεση για ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν.
 
Τον  Σεπτέμβριο,  στο  πλαίσιο  των  συνεχιζόμενων  παραβιάσεων  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Κίνα, οι ευρωβουλευτές της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
επανέλαβαν  την  έκκλησή  τους  για  αυστηρή  δράση  της  ΕΕ  κατά  του  Πεκίνου,
συμπεριλαμβανομένης  της  απαγόρευσης  της  εισαγωγής  προϊόντων  που
κατασκευάζονται  με  καταναγκαστική  εργασία.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ (ΕΕ - Κίνα)

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.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/el/d-cn/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-china_18203


Κράτος δικαίου στην Ουγγαρία: το ΕΚ παίρνει
θέση για τις ανησυχίες της Επιτροπής
 
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πορεία των
διαπραγματεύσεων μεταξύ Επιτροπής και Ουγγαρίας
σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε τη δέσμευση κονδυλίων της ΕΕ ύψους
7.5  δισ.  EUR  για  την  Ουγγαρία,επικαλούμενη  θέματα  διαφθοράς  και  δημόσιων
συμβάσεων,  μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας της ΕΕ για  το
κράτος δικαίου κατά της Ουγγαρίας τον Απρίλιο.
 
Η  Ουγγαρία  υπέβαλε  σχέδιο  με  17  διορθωτικά  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των
ανησυχιών της Επιτροπής. Η Επιτροπή χαρακτήρισε τα μέτρα «ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση» και έδωσε στην Ουγγαρία διορία έως τις 19 Νοεμβρίου για να επιδείξει
σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων αυτών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα
επαναξιολογήσει την κατάσταση, πριν από την αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου
περί  εφαρμογής  ή  μη  του  μηχανισμού  αιρεσιμότητας  για  το  κράτος  δικαίου  στην
Ουγγαρία.
 
Τον  Μάιο  του  2021,  η  Ουγγαρία  υπέβαλε  την  αρχική  της  πρόταση  για  το  σχέδιο
ανάκαμψης  και  ανθεκτικότητας,  στην  οποία  ζητούσε  χρηματοδότηση  μόνο  μέσω
επιχορηγήσεων, αλλά η Επιτροπή δεν την αποδέχθηκε λόγω ανησυχιών σχετικά με τη
διαφθορά και  τα δικαστικά ζητήματα.  Την άνοιξη του 2022,  η  ουγγρική κυβέρνηση
επέκτεινε το αίτημά της ώστε να συμπεριλάβει χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και
υπέβαλε νέο σχέδιο το οποίο η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εγκρίνει.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις της Επιτροπής, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - «Protection of EU budget: MEPs warn Commission to “not compromise” with
Hungary» (04.10.2022, στα αγγλικά)
Μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη Τύπου των αρμόδιων ευρωβουλευτών (17.11.2022)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κράτος δικαίου στην
Ουγγαρία)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5623
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302


Διεύρυνση: η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει την
πεπατημένη, αναμένεται να τονίσει το ΕΚ
 
Το ΕΚ αναμένεται να καλέσει την ΕΕ να ενισχύσει την
πολιτική διεύρυνσης, καθιστώντας τη το ισχυρότερο
γεωπολιτικό της εργαλείο.  
 
Υπό  το  πρίσμα  της  αυξανόμενης  ρωσικής  απειλής  για  την  ευρωπαϊκή  ειρήνη  και
σταθερότητα, οι ευρωβουλευτές ενδέχεται να παροτρύνουν την ΕΕ σε συζήτηση την
Τρίτη και σε ψηφοφορία την Τετάρτη να αναζωογονήσει τη διαδικασία διεύρυνσης, τόσο
εντός των υφιστάμενων συνόρων της, όσο και στο πλαίσιο των υπό ένταξη χωρών. Κατά
τη συζήτηση σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση οι ευρωβουλευτές
αναμένεται να καλέσουν τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, υπογραμμίζοντας
ότι  η  δημοκρατία  και  το  κράτος  δικαίου  θα  πρέπει  να  είναι  καίριας  σημασίας  στη
διαδικασία  διεύρυνσης.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να καλέσουν τη Σερβία να εναρμονίσει τόσο την
κοινή εξωτερική της πολιτική και πολιτική ασφάλειας με αυτήν της ΕΕ, όσο και την
πολιτική της στο ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η ΕΕ βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη
Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ενώ οι συνομιλίες με την Τουρκία έχουν επί του
παρόντος παγώσει. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο είναι δυνάμει υποψήφιες χώρες.
Οι  ηγέτες  της  ΕΕ  χορήγησαν  καθεστώς  υποψήφιας  χώρας  στην  Ουκρανία  και  τη
Μολδαβία στις 23 Ιουνίου 2022, θέτοντας πρόσθετες απαιτήσεις ώστε η Γεωργία να
μπορέσει να λάβει το ίδιο καθεστώς.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: έκθεση πρωτοβουλίας
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Πακέτο διεύρυνσης - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2022
Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ « Russia's influence in the
Western Balkans» (στα αγγλικά, 08/06/2022)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (διεύρυνση)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_208
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_el
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA(2022)738205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA(2022)738205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/enlargement_5904
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Ευρωπαϊκή λύση για το άσυλο και τη
μετανάστευση, συντονισμένες διασώσεις στη
θάλασσα
 
Την Τετάρτη, η ολομέλεια θα θέσει ερωτήματα την
Τσεχική Προεδρία και την Επιτροπή για τη διασφάλιση της
αλληλεγγύης και του επιμερισμού των βαρών της
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
 
Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο πώς μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στην
μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο πριν από
τις  ευρωπαϊκές  εκλογές  του  2024.  Οι  πρόσφατες  εντάσεις  που  σημειώθηκαν  σε
συνάρτηση με την αποβίβαση μεταναστών που φθάνουν δια θαλάσσης, ιδίως μετά από
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται από σκάφη ΜΚΟ στη διαδρομή
Κεντρικής  Μεσογείου,  καθώς  και  η  εφαρμογή  του  μηχανισμού  εθελοντικής
μετεγκατάστασης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2022 θα τεθούν επίσης επί τάπητος
από τους ευρωβουλευτές.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο τον
Σεπτέμβριο του 2020 για τη βελτίωση των διαδικασιών ασύλου και τη διασφάλιση της
αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των βαρών μεταξύ των κρατών μελών κατά
την διαχείριση της άφιξης μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Το Σύμφωνο περιλαμβάνει
τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις:
 

κανονισμόςγια τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης 
κανονισμός για τις καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας 
κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής 
κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου  
 οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής (αναδιατύπωση) 
τροποποιημένος κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου 
οδηγία  για  την  επιστροφή  των  παρανόμως  διαμενόντων  υπηκόων  τρίτων
χωρών  (αναδιατύπωση) 
τροποποιημένος κανονισμός EURODAC 
κανονισμός-πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.
 

Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  εργάζεται  επί  των  προτάσεων  αυτών  και  οι  πρώτες
ψηφοφορίες σε επίπεδο επιτροπών αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους
μήνες.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_22_6745
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1706


Διαδικασία: δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου - «Migration and Asylum: Roadmap on way forward agreed between European
Parliament and rotating Presidencies» (07.09.2022, στα αγγλικά)
Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο: έκθεση για τις πρόσφατες τάσεις στον τομέα του
ασύλου (2022)
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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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/asylum_19801


Προϋπολογισμός 2023: Ουκρανία, ενέργεια και
ανάκαμψη
 
Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία για τον
προϋπολογισμό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει
αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις του πολέμου και θα
ενισχύσει την ανάκαμψη.
 
Το Κοινοβούλιο διεκδίκησε και πέτυχε μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2023 (περισσότερο από 1 δισ. ευρώ επιπλέον συγκριτικά
με  την  αρχική  πρόταση  της  Επιτροπής)  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  του
πολέμου στην Ουκρανία, την ενέργεια, το κλίμα και την ανάκαμψη από την πανδημία.
 
Τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία δείχνουν πιστώσεις ανάληψης ύψους 186.6 δισ.
και  168.7  δισ.  ευρώ σε  πιστώσεις  πληρωμών.  Διαβάστε  όλες  τις  λεπτομέρειες  στο
σχετικό  δελτίο  Τύπου (στα  αγγλικά).
 
Μετά την ψηφοφορία, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπογράψει τον
προϋπολογισμό, καθιστώντας τον δεσμευτικό.
 
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής ολοκληρώθηκαν
με συμφωνία λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου συνδιαλλαγής, τα μεσάνυχτα της
Δευτέρας 14 Νοεμβρίου.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: προϋπολογισμός
 
Σύνδεσμοι
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023 - χρονοδιάγραμμα και σύντομη ανάλυση (στα
αγγλικά)
Γενικός εισηγητής (τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) Nicolae Ştefănuță (Renew , Ρουμανία)
Εισηγητής για τα άλλα τμήματα Niclas Herbst (ΕΛΚ, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας
Θεματολογικό δελτίο της ΕΕ - η διαδικασία του προϋπολογισμού
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ (προϋπολογισμός
2023)

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/en/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197412/NICLAS_HERBST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-budget-2023_22804
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-budget-2023_22804


Το Κοινοβούλιο προλειαίνει το έδαφος για τη
θέσπιση νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ
 
Το ΕΚ αναμένεται να στηρίξει την μεταρρύθμιση που θα
οδηγήσει στον καθορισμό της επόμενης γενιάς ιδίων
πόρων της ΕΕ, δηλ. των εσόδων του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού. 
 
Με τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την ψηφοφορία της Τετάρτης, οι
ευρωβουλευτές θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή της τροπολογίας
της νομοθεσίας που διέπει τα έσοδα της ΕΕ, τη λεγόμενη «απόφαση για τους ιδίους
πόρους». Η εν λόγω τροπολογία, μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο και επικυρωθεί από
όλα τα κράτη μέλη, θα εισαγάγει τρεις νέες πηγές εσόδων: έσοδα από την εμπορία
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), αξιοποίηση των πόρων που παράγονται από
τον προτεινόμενο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), και έσοδα από
το μερίδιο των κερδών από τη φορολόγηση πολυεθνικών που διοχετεύονται στα κράτη
μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας ΟΟΣΑ/G20 για την ανακατανομή
των φορολογικών δικαιωμάτων («πρώτος πυλώνας»).
 
Αυτοί οι νέοι ίδιοι πόροι συμφωνήθηκαν σε νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας το 2020.
Είναι επειγόντως αναγκαίοι για την αποπληρωμή των εκταμιευμένων οφειλών από τον
δανεισμό για τη χρηματοδότηση του ταμείου ανάκαμψης NextGenerationEU.
 
Περισσότερες πληροφορίες στο πρόσφατο δελτίο Τύπου (στα αγγλικά).
 
Σε ξεχωριστή ψηφοφορία την Τρίτη,  το Κοινοβούλιο πρόκειται  να εγκρίνει  έκθεση
πρωτοβουλίας  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  στρατηγικής  δανεισμού  για  τη
χρηματοδότηση  του  NextGenerationEU,  η  οποία  θα  συνταχθεί  από  τους  ίδιους
συνεισηγητές  που  είναι  αρμόδιοι  για  τον  φάκελο  των  ιδίων  πόρων  της  ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: διαβούλευση
 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_7025
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_EL.html


Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή του ΕΚ (στα αγγλικά,
26/10/2022)
Θεματολογικό δελτίο για την ΕΕ - Τα έσοδα της Ένωσης
Σχετικές πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ίδιους πόρους
Προφίλ του συνεισηγητή José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία)
Προφίλ της συνεισηγήτριας Valérie Hayer (Renew, Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «System of own resources of the EU» (16/11/2022, στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Borrowing strategy to finance Next Generation EU»
(16/11/2022, στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ

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-9-2022-0266_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/27/the-union-s-revenue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_el
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/135511/VALERIE_HAYER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738210
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738210
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Συζήτηση για τις διεθνείς προσπάθειες
αποφυγής της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης
 
Το ΕΚ θα συζητήσει τις προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι
σιτηρά και λιπάσματα μπορούν να συνεχίσουν να
εξάγονται μέσω του Εύξεινου Πόντου, εν μέσω
κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.
 
Κατά την «ώρα των ερωτήσεων» με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
Josep Borrell το απόγευμα της Τρίτης οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό των
τελευταίων προσπαθειών των Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών να επεκτείνουν
την προηγούμενη συμφωνία, η οποία είχε αρχικά συναφθεί με τη διαμεσολάβηση του
ΟΗΕ και  της  Τουρκίας  τον  Ιούλιο.  Αυτό  θα  επιτρέψει  τη  συνέχιση  της  μεταφοράς
σιτηρών και λιπασμάτων της Ουκρανίας μέσω του Εύξεινου Πόντου, παρά την πρόσφατη
κλιμάκωση της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.
 
Η συμφωνία για τα σιτηρά του Ευξείνου Πόντου αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία που
αποσκοπεί στην ανακούφιση ορισμένων από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου από
πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: ώρα των ερωτήσεων με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ
 
Σύνδεσμοι
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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https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Ιράν: συζήτηση σχετικά με τη βίαιη καταστολή
μετά τον θάνατο της Mahsa Amini
 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell
τρόπους αντίδρασης στην αυξανόμενη καταστολή των
διαδηλώσεων στο Ιράν.
 
Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου όταν η νέα Mahsa Amini
πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την «αστυνομία ηθικής» για παραβίαση των
αυστηρών  κανόνων  για  την  μαντήλα,  έχουν  πλέον  διαρκέσει  σχεδόν  δύο  μήνες.
Περισσότεροι  από  300  άνθρωποι  έχουν  χάσει  τη  ζωή  τους  λόγω  της  βάναυσης
καταστολής από το καθεστώς και τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε
θάνατο για τη συμμετοχή τους. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν
ότι οι αρχές ενδέχεται να σχεδιάζουν «εσπευσμένες εκτελέσεις».
 
Τη Δευτέρα, η ΕΕ επέβαλε πρόσθετες κυρώσεις στους υπεύθυνους για την καταστολή,
προσθέτοντας 29 πρόσωπα και  τρεις οντότητες στον κατάλογο των προσώπων που
υπόκεινται  σε  περιοριστικά  μέτρα,  δηλ.  ταξιδιωτικές  απαγορεύσεις  και  δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων. Απαγορεύεται επίσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ
να διαθέτουν κεφάλαια στα πρόσωπα και  τις  οντότητες που περιλαμβάνονται  στον
κατάλογο κυρώσεων.
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου -  Ιράν: κυρώσεις σε αξιωματούχους για τον θάνατο της Mahsa Amini ζητά
το ΕΚ (06.10.2022)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Protests in Iran over the death of Mahsa Amini» (στα αγγλικά,
30.09.2022)
Δηλώσεις της προέδρου Metsola: «There can be no business as usual with the Iranian
regime» (09.11.2022, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ΕΕ - Ιράν)

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.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/11/14/iran-eu-adopts-additional-sanctions-against-perpetrators-of-serious-human-rights-violations/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220930IPR41936/iran-kuroseis-se-axiomatouchous-gia-ton-thanato-tis-mahsa-amini-zita-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220930IPR41936/iran-kuroseis-se-axiomatouchous-gia-ton-thanato-tis-mahsa-amini-zita-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733671/EPRS_ATA(2022)733671_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733671/EPRS_ATA(2022)733671_EN.pdf
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/there-can-be-no-business-as-usual-with-the-iranian-regime.html
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/there-can-be-no-business-as-usual-with-the-iranian-regime.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-iran_6902


Ψηφοφορία σχετικά με τη μη αποδοχή ρωσικών
διαβατηρίων από κατεχόμενες περιοχές
 
Το Κοινοβούλιο πρόκειται να επιβεβαιώσει ότι τα κράτη
μέλη της ΕΕ δεν θα δέχονται διαβατήρια που εκδίδονται
από τη Ρωσία σε κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας και
της Ουκρανίας.
 
Την περασμένη εβδομάδα, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση
εναρμονισμένων κανόνων περί της μη αποδοχής διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών
εγγράφων που εκδίδει  η Ρωσία σε περιοχές και  εδάφη που κατέχει παράνομα στην
Ουκρανία και  στα «αποσχισθέντα εδάφη» της Γεωργίας.
 
Η νέα νομοθεσία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα από τις
περιοχές αυτές θα αντιμετωπίζονται  ομοιόμορφα στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο,  οι  ευρωβουλευτές  τονίζουν  ότι  αυτό  δεν  θα  επηρεάσει  το  δικαίωμα
οποιουδήποτε  να  ζητήσει  διεθνή  προστασία  εάν  προσπαθεί  να  ξεφύγει  από  τη
σύγκρουση  στην  Ουκρανία.Σχετικές  πληροφορίες
 
Η Ρωσία εκδίδει  διαβατήρια  σε κατοίκους της Κριμαίας από τότε που προσάρτησε
παράνομα τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014 και επί του παρόντος κάνει το ίδιο και σε
άλλες  περιοχές  της  Ουκρανίας  που  δεν  τελούν  υπό  τον  έλεγχο  της  νόμιμης
κυβέρνησης. Η μη αναγνώριση αυτών των ρωσικών διαβατηρίων θα ισχύει όταν κάποιος
ζητεί θεώρηση (βίζα) για να εισέλθει στην ΕΕ ή όταν διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν
αποδέχονται  ρωσικά  διαβατήρια  που  εκδίδονται  σε  κατεχόμενες  περιοχές  του
εξωτερικού.
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση (διαδικασία
κατεπείγοντος)
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (χώρος Σένγκεν)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
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•

•
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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.
 
«Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή+» για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία
για το 2023 - ψηφοφορία μέσω της διαδικασίας κατεπείγοντως
 
Ψηφοφορία διαδικασία κατεπείγοντως:  Τρίτη 22 Νοεμβρίου,  συζήτηση:  Τετάρτη 23
Νοεμβρίου,  ψηφοφορία:  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Μελλοντική νομοθετική μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης σε
περιόδους κοινωνικής και οικονομικής κρίσης - Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Θέσπιση του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο - Δήλωση της Επιτροπής με
γύρο παρεμβάσεων των πολιτικών ομάδων
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η  κατάσταση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  στο  Αφγανιστάν,  ιδίως  η
επιδείνωση  των  δικαιωμάτων  των  γυναικών  και  οι  επιθέσεις  κατά
εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων 
Η  συνεχιζόμενη  καταστολή  της  δημοκρατικής  αντιπολίτευσης  και  της
κοινωνίας  των  πολιτών  στη  Λευκορωσία 
Αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων
στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)
 

Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Keit Pentus-Rosimannus
(Εσθονία)
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 και Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών  για  τη  βιολογική  ποικιλότητα  COP15  -  Δηλώσεις  του  Συμβουλίου  και  της
Επιτροπής
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Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
 
Μια  πραγματικά  διασυνδεδεμένη  ενιαία  αγορά  ενέργειας  για  τη  διατήρηση  των
λογαριασμών σε χαμηλά επίπεδα και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών - Συζήτηση
για θέματα επικαιρότητας
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
 
Κλείσιμο  των  λογαριασμών  του  Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Συνοριοφυλακής  και
Ακτοφυλακής  για  το  οικονομικό  έτος  2020,
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 22 Νοεμβρίου
 
Η κατάσταση στη Λιβύη (Giuliano Pisapia)
 
Συζήτηση: Τρίτη 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 
Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 
Προστασία της κτηνοτροφίας και των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη - Δήλωση της
Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Βελτίωση  της  νομοθεσίας  της  ΕΕ  για  τα  άγρια  και  εξωτικά  ζώα  που  πρέπει  να
διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω θετικού καταλόγου της
ΕΕ
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
 
Πρόληψη, διαχείριση και καλύτερη περίθαλψη του διαβήτη στην ΕΕ με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας για τον Διαβήτη - δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 
Νομική  προστασία  των  οικογενειών  «ουράνιο  τόξο»  που  ασκούν  την  ελεύθερη
κυκλοφορία,  ιδίως η  υπόθεση Baby  Sara  -  Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή
 
Συζήτηση: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
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