
 

Τα Νέα της ολομέλειας
Στρασβούργο, 3-6 Οκτωβρίου 2022
 
Συζήτηση για την κλιμάκωση της επίθεσης της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας 
Η επιστράτευση Ρώσων εφέδρων, τα «δημοψηφίσματα» σε κατεχόμενα εδάφη
της Ουκρανίας και οι απειλές του Ρώσου προέδρου για χρήση πυρηνικών θα
βρεθούν στο επίκεντρο συζήτησης την Τετάρτη.
 
 
Ενέργεια: οι θέσεις των ευρωβουλευτών για τα πλαφόν και τη
μείωση της κατανάλωσης 
Το ΕΚ θα εγκρίνει ψήφισμα στο οποίο αξιολογούνται οι προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
 
 
Κοινός φορτιστής για τις περισσότερες φορητές συσκευές
καθημερινής χρήσης 
Το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει το νέο νόμο που θεσπίζει κανόνες για
κοινά πρότυπα φόρτισης στην ΕΕ για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλες
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. 
 
 
Mahsa Amini: συζήτηση για το κύμα διαδηλώσεων για τα δικαιώματα
των γυναικών στο Ιράν 
Την Τρίτη το απόγευμα, οι ευρωβουλευτές και ο επικεφαλής εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell θα συζητήσουν για τις διαμαρτυρίες κατά του
ισλαμικού καθεστώτος που σαρώνουν το Ιράν. 
 
 
Ένωση Υγείας: ισχυρότερη αντίδραση της ΕΕ σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
To ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει προσωρινή συμφωνία για την ενίσχυση της
ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει και να ελέγχει μεταδοτικές νόσους και να
αντιμετωπίζει διασυνοριακές απειλές. 
 
 
Κράτος δικαίου: συζήτηση για την προτεινόμενη αναστολή των
κονδυλίων της ΕΕ για την Ουγγαρία  
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την πρόταση της Επιτροπής για «πάγωμα»
κονδυλίων για την Ουγγαρία με σκοπό την προστασία του προϋπολογισμού της
ΕΕ από απειλές για το κράτος δικαίου στη χώρα. 

Σύνοδος Ολομέλειας
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Συνεχείς αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν 
Στο πλαίσιο της «ώρας των ερωτήσεων» με τον Josep Borrell, οι ευρωβουλευτές
θα εστιάσουν στην πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Αρμενίας
και Αζερμπαϊτζάν.
 
 
Το ΕΚ συζητά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον
χώρο Σένγκεν 
Η ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διαβατήριο θα πρέπει να επεκταθεί και
να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το συντομότερο δυνατόν,
αναμένεται να διακηρύξει το ΕΚ. 
 
 
Ανησυχία για την επισφαλή κατάσταση των καταυλισμών Ρομά στην
ΕΕ 
Το ΕΚ θα θέσει ερωτήματα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την
αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και των διακρίσεων που
αντιμετωπίζουν οι Ρομά σε διάφορα κράτη μέλη. 
 
 
Επισιτιστική ασφάλεια: κάλεσμα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για
τα λιπάσματα 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή τον τρόπο αντιμετώπισης
των αυξήσεων των τιμών και των ελλείψεων των λιπασμάτων στην Ευρώπη λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία.
 
 
Ψηφοφορία για ανανεωμένα μέτρα για την ενίσχυση του τομέα των
αερομεταφορών 
Στον απόηχο της πανδημίας το ΕΚ θα αποφασίσει σχετικά με την περαιτέρω
επικαιροποίηση των κανόνων για τις χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης
και για τη διατήρηση ορισμένων ελαφρύνσεων.
 
 
Βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες στην ΕΕ  
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα εγκρίνουν ψήφισμα που θα τονίζει τις
δυνατότητες του τομέα των υδατοκαλλιεργειών στην ΕΕ.
 
 
Καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και την τσεχική Προεδρία
του Συμβουλίου την ανθρωπιστική κρίση μετά τις καταστροφικές πλημμύρες
στο Πακιστάν.
 
 
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/2022-10-03
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Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EbS+
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2022-10-03
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
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


Συζήτηση για την κλιμάκωση της επίθεσης της
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
 
Η επιστράτευση Ρώσων εφέδρων, τα «δημοψηφίσματα» σε
κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και οι απειλές του
Ρώσου προέδρου για χρήση πυρηνικών θα βρεθούν στο
επίκεντρο συζήτησης την Τετάρτη.
 
Οι  ευρωβουλευτές  αναμένεται  να  καλέσουν  την  ΕΕ  και  τα  κράτη  μέλη  της  να
αντιδράσουν σθεναρά στην κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία και στις προεργασίες
της για την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών. Στην ημερήσια διάταξη θα τεθεί επίσης η
πλέον πρόσφατη κρίση ασφάλειας που προκλήθηκε από σειρά εκρήξεων στους αγωγούς
Nord Stream στη Βαλτική.
 
Τα μέλη του ΕΚ θα ζητήσουν να αναβαθμιστεί και να συντονιστεί αποτελεσματικότερα η
στρατιωτική  στήριξη  προς  την  Ουκρανία,  αλλά  και  να  ενισχυθούν  οι  οικονομικές
κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είναι επίσης πιθανό να παροτρύνουν την ΕΕ να εντείνει τις
προσπάθειές της για να σταματήσει η παράκαμψη των κυρώσεων, ιδίως με την εμπλοκή
τρίτων χωρών.
 
Σχετικό ψήφισμα θα υποβληθεί την Πέμπτη.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι αρχές κατοχής σε αρκετές ουκρανικές περιοχές που
έχει καταλάβει παράνομα η Ρωσία πραγματοποίησαν κίβδηλα δημοψηφίσματα σχετικά με
το ενδεχόμενο προσάρτησής τους στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι
κινητοποιεί 300.000 εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ενώ ο πρόεδρος Putin
απείλησε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «MEPs condemn the holding of sham referendums in parts of Ukraine
occupied by Russia» (21.09.2022, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (επίθεση της Ρωσίας στην
Ουκρανία)
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220921IPR41205/meps-condemn-the-holding-of-sham-referendums-in-occupied-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220921IPR41205/meps-condemn-the-holding-of-sham-referendums-in-occupied-ukraine
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Ενέργεια: οι θέσεις των ευρωβουλευτών για τα
πλαφόν και τη μείωση της κατανάλωσης
 
Το ΕΚ θα εγκρίνει ψήφισμα στο οποίο αξιολογούνται οι
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από την αύξηση
του ενεργειακού κόστους.
 
Για να μετριαστεί η αυξημένη πίεση που ασκούν οι τιμές της ενέργειας στα ευρωπαϊκά
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έκτακτα μέτρα για τη
μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη
μείωση του κόστους της για τους καταναλωτές, καθώς και μέτρα για την ανακατανομή
των πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα στους τελικούς καταναλωτές.
 
Το Κοινοβούλιο συζήτησε το θέμα στην προηγούμενη σύνοδο της ολομέλειας.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Μεταξύ  των  άλλων  επιπτώσεων  του  πολέμου  στην  Ουκρανία,  οι  διακοπές  του
εφοδιασμού  με  φυσικό  αέριο  από  τη  Ρωσία  οδήγησαν  σε  εκτόξευση  των  τιμών
ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά σε αστάθεια. Έτσι, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
κλήθηκαν να εξετάσουν νέες πολιτικές, όπως ο καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών ή η
αποσύνδεση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Τους τελευταίους μήνες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για  την  πλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου.  Η  Επιτροπή δρομολόγησε
επίσης το σχέδιο «REPowerEU», καθώς και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού
αερίου σε επίπεδο ΕΕ.
 
Συζήτηση: Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ενεργειακό κόστος)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5489
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220909IPR40136/kostos-energeias-na-lifthoun-metra-gia-prostasia-katanaloton-kai-epicheiriseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220616IPR33214/egkrithikan-schedia-gia-anefodiasmo-apothematon-fusikou-aeriou-prin-apo-ton-cheimona
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220616IPR33214/egkrithikan-schedia-gia-anefodiasmo-apothematon-fusikou-aeriou-prin-apo-ton-cheimona
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4608
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2830 (RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/energy-prices_20304


Κοινός φορτιστής για τις περισσότερες φορητές
συσκευές καθημερινής χρήσης
 
Το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει το νέο νόμο που
θεσπίζει κανόνες για κοινά πρότυπα φόρτισης στην ΕΕ για
κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλες φορητές
ηλεκτρονικές συσκευές. 
 
Μέχρι το τέλος του 2024, ευρεία γκάμα φορητών ηλεκτρονικών συσκευών μικρού και
μεσαίου  μεγέθους,  όπως  κινητά  τηλέφωνα,  ταμπλέτες,  ψηφιακές  φωτογραφικές
μηχανές και ακουστικά, θα πρέπει να έχει θύρα φόρτισης «USB Type-C». Ο νόμος αυτός
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταστούν τα προϊόντα στην ΕΕ πιο
βιώσιμα,  να  μειωθούν  τα  ηλεκτρονικά  απόβλητα  και  να  διευκολυνθεί  η  ζωή  των
καταναλωτών.
 
Η οδηγία θα εναρμονίζει ακόμη την τεχνολογία ταχείας φόρτισης, θα παρέχει στους
καταναλωτές σαφήνεια σχετικά με τα χαρακτηριστικά φόρτισης και θα επιτρέπει στους
αγοραστές να επιλέξουν αν επιθυμούν να αγοράσουν νέα ηλεκτρονικά είδη με ή χωρίς
συσκευή φόρτισης.
 
Οι νέες αυτές υποχρεώσεις θα αυξήσουν την επαναχρησιμοποίηση των φορτιστών και
θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να εξοικονομούν έως και  250 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως από περιττές αγορές φορτιστών.  Οι  φορτιστές που απορρίπτονται  και  δεν
χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν σε περίπου 11,000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων
κάθε χρόνο.
 
Συζήτηση/ψηφοφορία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 4 Οκτωβρίου, 14:30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης)
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη συμφωνίας στις διοργανικές διαπραγματεύσεις
(07/06/2022)
Προφίλ του εισηγητή Alex Agius Saliba (Σοσιαλιστές, Μάλτα)
Δελτίο Τύπου «Common charger: a long-awaited proposal requested by Parliament»
(24.09.2021, στα αγγλικά)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ για τον κοινό φορτιστή (στα
αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κοινό ευρωπαϊκός
φορτιστής)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4613
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220603IPR32196/koinos-fortistis-ligoteri-talaiporia-gia-tous-katanalotes-kai-ligotera-skoupidia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220603IPR32196/koinos-fortistis-ligoteri-talaiporia-gia-tous-katanalotes-kai-ligotera-skoupidia
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13170/common-charger-a-long-awaited-proposal-requested-by-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13170/common-charger-a-long-awaited-proposal-requested-by-parliament
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/common-eu-charger_20301
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/common-eu-charger_20301


Mahsa Amini: συζήτηση για το κύμα
διαδηλώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών
στο Ιράν
 
Την Τρίτη το απόγευμα, οι ευρωβουλευτές και ο
επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell θα
συζητήσουν για τις διαμαρτυρίες κατά του ισλαμικού
καθεστώτος που σαρώνουν το Ιράν. 
 
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini στην Τεχεράνη
στις 16 Σεπτεμβρίου, ο οποίος προκλήθηκε από επίθεση της ιρανικής αστυνομίας ηθών,
επειδή, κατά τα λεγόμενά τους, δεν φορούσε αυτή σωστά τη χιτζάμπ. Οι διαμαρτυρίες
συγκλονίζουν  ολόκληρη τη  χώρα,  ενώ έχουν προκληθεί  τραυματισμοί  και  θάνατοι
πολλών διαδηλωτών.
 
Ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του Ιράν Ebrahim Raisi έχει από τη μία δηλώσει ότι θα
διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου της Mahsa Amini, αλλά από την άλλη έχει δεσμευτεί
να καταστείλει σκληρά τις διαδηλώσεις.
 
Την Πέμπτη αναμένεται να εγκριθεί ψήφισμα του ΕΚ επί του θέματος.
 
Συζήτηση: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία:  Δηλώσεις  του  Ύπατου  Εκπροσώπου  αρμόδιου  για  θέματα  εξωτερικής
πολιτικής
 
Σύνδεσμοι
Δήλωση της Cornelia Ernst, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΚ για τις σχέσεις με
το Ιράν για το θάνατο της Mahsa Amini και τις βίαιες διαδηλώσεις στο Ιράν (22.09.2022,
στα αγγλικά)
Η αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με το Ιράν
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (σχέσεις 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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http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ir/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ir/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ir/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ir/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-iran_6902


Ένωση Υγείας: ισχυρότερη αντίδραση της ΕΕ σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της
δημόσιας υγείας
 
To ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει προσωρινή συμφωνία για
την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει και
να ελέγχει μεταδοτικές νόσους και να αντιμετωπίζει
διασυνοριακές απειλές. 
 
Μέσω της επέκτασης της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων, η ΕΕ επιδιώκει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και ικανή να συντονίζει την
αντίδρασή της σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας. Αυτό σημαίνει
αυξημένη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών,  εθνικών και  διεθνών φορέων,  συλλογή
έγκαιρων  και  συγκρίσιμων  δεδομένων  σε  επίπεδο  ΕΕ,  καθώς  και  στενότερη
παρακολούθηση των εθνικών συστημάτων υγείας για την αξιολόγηση της ικανότητάς
τους να αντιμετωπίζουν επιδημικές εξάρσεις.
 
Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επίσης νέα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ και στα κράτη
μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα μελλοντικές σοβαρές διασυνοριακές
απειλές στον τομέα της υγείας, βελτιώνοντας τον σχεδιασμό πρόληψης, ετοιμότητας
και  αντίδρασης  και  θεσπίζοντας  σαφέστερους  κανόνες  για  την  κοινή  προμήθεια
φαρμάκων  και  ιατρικών  και  νοσοκομειακών  προϊόντων.
 
Η συζήτηση τη Δευτέρα και οι ψηφοφορίες την Τρίτη θα οριστικοποιήσουν την πρώτη
δέσμη μέτρων για την Ένωση Υγείας με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την
πανδημία της νόσου COVID-19.
 
Το απόγευμα της Πέμπτης, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει επίσης τη θέση της Επιτροπής
για τη διατήρηση της ετοιμότητας και της αντίδρασης της ΕΕ σε πανδημίες κατά τους
προσεχείς μήνες.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η Επιτροπή πρότεινε ένα
νέο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας στις 11 Νοεμβρίου 2020, με βάση την εμπειρία από
την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τρεις νόμους:
ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, επέκταση της εντολής του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και πρόταση κανονισμού σχετικά
με σοβαρές διασυνοριακές απειλές στον τομέα της υγείας.
 

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-9-2022-000024_EL.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220114IPR21015/enosi-ugeias-ischuroteros-rolos-gia-ton-europaiko-organismo-farmakon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation


Συζήτηση: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων)
Φάκελος διαδικασίας (διασυνοριακές απειλές)
Προφίλ της εισηγήτριας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) Joanna
Kopcińska (Συντηρητικοί, Πολωνία)
Προφίλ της εισηγήτριας (διασυνοριακές απειλές) Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Γαλλία)
Οι εργασίες του ΕΚ για την ευρωπαϊκή πολιτική υγείας
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ο κορονοιός και οι
επιπτώσεις του στην πολιτική υγείας)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0320(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0322(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703


Κράτος δικαίου: συζήτηση για την προτεινόμενη
αναστολή των κονδυλίων της ΕΕ για την
Ουγγαρία 
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την πρόταση της Επιτροπής
για «πάγωμα» κονδυλίων για την Ουγγαρία με σκοπό την
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από απειλές για το
κράτος δικαίου στη χώρα. 
 
Οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να ζητήσουν από την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες
αρχές  του  κράτους  δικαίου  κρίνει  ότι  έχουν  παραβιαστεί,  αλλά  και  ποια  μέτρα
προτίθεται να λάβει η Ουγγαρία για να διορθώσει την κατάσταση. Αναμένεται επίσης να
καλέσουν τα κράτη μέλη να μην καθυστερήσουν τη λήψη της τελικής απόφασης στο
Συμβούλιο.
 
Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προς το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει
τον «μηχανισμό αιρεσιμότητας για  το κράτος δικαίου» κατά της Ουγγαρίας και  να
παγώσει το 65% των προγραμματισμένων πληρωμών συνοχής της ΕΕ (ύψους 7,5 δισ.
ευρώ),  αναφέροντας  ότι  υπάρχουν  κίνδυνοι  για  τον  προϋπολογισμό  της  ΕΕ  λόγω
προβλημάτων  στο  ουγγρικό  σύστημα  δημόσιων  συμβάσεων.
 
Το Συμβούλιο έχει πλέον προθεσμία ενός μήνα για να ψηφίσει επί της προτεινόμενης
απόφασης με ειδική πλειοψηφία.  Η προθεσμία  για  την διεξαγωγή της ψηφοφορίας
μπορεί  κατ’  εξαίρεση να παραταθεί  κατά δύο ακόμη μήνες το αργότερο.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στις  15  Σεπτεμβρίου,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  ενέκρινε  ψήφισμα  στο  οποίο
αναφέρεται ότι «η έλλειψη αποφασιστικής δράσης της ΕΕ συνέβαλε στην κατάρρευση
της  δημοκρατίας,  του  κράτους  δικαίου  και  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  στην
Ουγγαρία, μετατρέποντας τη χώρα σε ένα υβριδικό καθεστώς εκλογικής απολυταρχίας».
 
Συζήτηση: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δηλώσεις ευρωβουλευτών σχετικά με την αναστολή της χρηματοδότησης της ΕΕ από
την Επιτροπή (19.09.2022, στα αγγλικά)
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52022PC0485
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93622/to-kratos-dikaiou-proupothesi-gia-europaiki-chrimatodotisi-egkrisi-apo-to-ek
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_5623
https://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/voting-system/qualified-majority/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220909IPR40137/i-ouggaria-einai-pleon-uvridiko-kathestos-diakirussei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220919IPR41026/meps-on-commission-to-suspend-eu-funding-hungary-must-honour-its-promises
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220919IPR41026/meps-on-commission-to-suspend-eu-funding-hungary-must-honour-its-promises
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


Συνεχείς αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ
Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
 
Στο πλαίσιο της «ώρας των ερωτήσεων» με τον Josep
Borrell, οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν στην πρόσφατη
κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Αρμενίας και
Αζερμπαϊτζάν.
 
Οι νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών ξέσπασαν στα μέσα Σεπτεμβρίου, με το
Γερεβάν και το Μπακού να αλληλοκατηγορούνται για την τελευταία κατά σειρά έκρηξη
βίας και θανάτων.
 
Οι  εχθροπραξίες πηγάζουν από μια διαμάχη δεκαετιών σχετικά με την περιοχή του
Ναγκόρνο  -  Καραμπάχ,  η  οποία  είναι  διεθνώς  αναγνωρισμένη  ως  μέρος  του
Αζερμπαϊτζάν,  αλλά  κατοικείται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  Αρμένιους.  Οι  δύο  χώρες
ενεπλάκησαν  σε  πόλεμο  στην  περιοχή  το  2020.
 
Συζήτηση: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: ώρα των ερωτήσεων
 
Σύνδεσμοι
Κοινή δήλωση αρμόδιων ευρωβουλευτών σχετικά με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές
συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν (13.09.2022, 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/news/en/press-room/20220913IPR40314/meps-call-armenia-and-azerbaijan-to-respect-the-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220913IPR40314/meps-call-armenia-and-azerbaijan-to-respect-the-ceasefire-agreement
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Το ΕΚ συζητά την ένταξη της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν
 
Η ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διαβατήριο θα
πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία το συντομότερο δυνατόν, αναμένεται να
διακηρύξει το ΕΚ. 
 
Στη  συζήτηση  με  την  Επιτροπή  και  το  Συμβούλιο  το  απόγευμα  της  Τετάρτης,  οι
ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν την ταχεία ολοκλήρωση του χώρου Σένγκεν,
επεκτείνοντάς τον σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι
ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης την τρέχουσα κατάσταση και τις πρόσφατες
προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κανόνων και της διακυβέρνησής του.
 
Η  ψηφοφορία  προγραμματίζεται  για  τη  δεύτερη  ολομέλεια  του  Οκτωβρίου  (17-
20/10/2022).
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σήμερα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την
Ιρλανδία  και  τη  Ρουμανία  έχουν  ενταχθεί  στο  χώρο  Σένγκεν.  Το  ΕΚ  έχει  ζητήσει
επανειλημμένα  την  πλήρη  ένταξη  της  Βουλγαρίας  και  της  Ρουμανίας  στον  χώρο
Σένγκεν, με ψήφισμα του από το 2018, με ψήφισμα του 2020 σχετικά με την κατάσταση
στο χώρο Σένγκεν στο πλαίσιο της πανδημίας, και με έκθεση του 2021 σχετικά με τη
λειτουργία του χώρου Σένγκεν.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: 17-20 Οκτωβρίου 2022
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας (Σένγκεν και Κροατία)
Φάκελος διαδικασίας (αναθεώρηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «reforming and completing the
Schengen area» (13/07/2022, στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Νέα Στρατηγική Σένγκεν (02/06/2022)

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://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document/EPRS_BRI(2022)729390
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document/EPRS_BRI(2022)729390
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0497_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0183_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0183_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0806(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0428(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733599
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_2708


Ανησυχία για την επισφαλή κατάσταση των
καταυλισμών Ρομά στην ΕΕ
 
Το ΕΚ θα θέσει ερωτήματα στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας, της
φτώχειας και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά
σε διάφορα κράτη μέλη. 
 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την αξιοποίηση
από τα κράτη μέλη των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμεί
ων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) για τη στήριξη των Ρομά που ζουν σε
καταυλισμούς. Σύμφωνα με το ΕΚ, οι κύριες προτεραιότητες των κρατών μελών θα
πρέπει  να  είναι  η  ασφαλής  και  επαρκής  στέγαση,  η  απασχόληση,  η  εκπαίδευση,  η
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες,  καθώς και  η  καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας.
 
Σε ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο
αναμένεται να καλέσει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβει κανονικά τα παιδιά Ρομά στα
εθνικά τους σχέδια δράσης εγγύησης για τα παιδιά και να ρωτήσει αν τα εθνικά σχέδια
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν προγράμματα ίσων ευκαιριών για τους
Ρομά.
 
Συζήτηση: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία:  προφορικές  ερωτήσεις  στο  Συμβούλιο  και  την  Επιτροπή  με  πρόταση
ψηφίσματος
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος για την κατάσταση των Ρομά που μένουν σε καταυλισμούς στην ΕΕ
Φάκελος διαδικασίας
Προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο
Προφορική ερώτηση στην Επιτροπή
Δελτίο Τύπου «Ένταξη των Ρομά: η ΕΕ να αναλάβει δράση κατά του κοινωνικού
αποκλεισμού και της αθιγγανοφοβίας» (17/09/2022)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Understanding EU action on
Roma inclusion» (Απρίλιος 2022)
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0413_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2662(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000022_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000023_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86837/entaxi-ton-roma-drasi-kata-tou-koinonikou-apokleismou-kai-tis-athigganofovias
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86837/entaxi-ton-roma-drasi-kata-tou-koinonikou-apokleismou-kai-tis-athigganofovias
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690629
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690629
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Επισιτιστική ασφάλεια: κάλεσμα για μια
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιπάσματα
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή τον
τρόπο αντιμετώπισης των αυξήσεων των τιμών και των
ελλείψεων των λιπασμάτων στην Ευρώπη λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία.
 
Μετά τη  ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,  ο  εφοδιασμός της  ΕΕ με  λιπάσματα έχει
διαταραχθεί σημαντικά και οι τιμές τους έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από την
ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει την ποσότητα λιπασμάτων που απαιτούνται
για  τη  γεωργική  παραγωγή,  να  βοηθήσει  τους  γεωργούς  που  αντιμετωπίζουν
αυξανόμενο κόστος παραγωγής και,  ως εκ  τούτου,  να διασφαλίσει  τον εφοδιασμό
τροφίμων στην ΕΕ.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Έως και το 60% των εισαγωγών λιπασμάτων της ΕΕ προέρχονται από τη Ρωσία και τη
Λευκορωσία. Τον Μάρτιο, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις εξαγωγές ανόργανων
λιπασμάτων και  επιβλήθηκαν δασμοί  στις  εισαγωγές ποτάσας (μίας  από τις  κύριες
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα λιπάσματα) από τη Λευκορωσία. Ταυτόχρονα,
οι  τιμές  των  αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκαν  λόγω της  αύξησης  της  τιμής  του
φυσικού  αερίου,  που  απαιτείται  για  την  παραγωγή τους.
 
Σε  ψήφισμα  σχετικά  με  την  επισιτιστική  ασφάλεια  που  εγκρίθηκε  τον  Μάρτιο,  το
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την υπερβολική εξάρτηση από τις
εισαγωγές  λιπασμάτων  από  λίγους  μόνο  προμηθευτές  και  να  άρει  τους  δασμούς
αντιντάμπινγκ στα λιπάσματα που παράγονται σε τρίτες χώρες. Στο κείμενο αυτό, το
Κοινοβούλιο  εξέφρασε  επίσης  τη  στήριξή  του  στη  μετάβαση  προς  τα  οργανικά
λιπάσματα, ζητώντας την στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ στον εν
λόγω τομέα.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: δηλώσεις της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Russia's war on Ukraine: Impact on food security and EU
response»
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (επισιτιστική 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/doceo/document/TA-9-2022-0099_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA (2022) 729367
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA (2022) 729367
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/food-security_22703


Ψηφοφορία για ανανεωμένα μέτρα για την
ενίσχυση του τομέα των αερομεταφορών
 
Στον απόηχο της πανδημίας το ΕΚ θα αποφασίσει σχετικά
με την περαιτέρω επικαιροποίηση των κανόνων για τις
χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης και για τη
διατήρηση ορισμένων ελαφρύνσεων.
 
Προκειμένου να σταματήσουν οι αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν πτήσεις με
κενά αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας (οι λεγόμενες «πτήσεις φαντάσματα»),
οι ευρωβουλευτές ανέστειλαν προσωρινά τον κανόνα της «χρήσης ή απώλειας» («use it
or lose it») σχετικά με την κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της ΕΕ, από
τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021.  Λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης
εναέριας κυκλοφορίας, αυτή η πλήρης απαλλαγή αντικαταστάθηκε από σταδιακή αύξηση
του ποσοστού χρησιμοποίησης των χρονοθυρίδων. Για να μπορέσουν να διατηρήσουν
χρονοθυρίδες για μελλοντικές περιόδους, οι  αεροπορικές εταιρείες χρειάστηκε να
χρησιμοποιήσουν  τουλάχιστον  το  64%  των  προγραμματισμένων  χρονοθυρίδων
απογείωσης και προσγείωσης για τη θερινή περίοδο του 2022, σε σύγκριση με το 80%
που απαιτούνταν πριν από την πανδημία.
 
Σε ψηφοφορία την Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει τη λεγόμενη
«διαδικασία κατεπείγοντος» για την πρόταση για περαιτέρω αύξηση της απαιτούμενης
χρήσης  των  χρονοθυρίδων.  Οι  ευρωβουλευτές  θα  αποφασίσουν  επίσης  εάν  θα
διατηρήσουν τις εξαιρέσεις από τους κανόνες που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας για να δικαιολογήσουν τη μη χρήση χρονοθυρίδων, όπως κατά τη διάρκεια
επιδημιολογικών  καταστάσεων  έκτακτης  ανάγκης,  φυσικών  καταστροφών  ή
εκτεταμένων  πολιτικών  αναταραχών  που  διαταράσσουν  τα  αεροπορικά  ταξίδια.
 
Εάν  οι  ευρωβουλευτές  συμφωνήσουν  με  την  ενεργοποίηση  της  διαδικασίας
κατεπείγοντος,  θα  ψηφίσουν  για  την  πρόταση  αυτή  καθαυτή  αργότερα  εντός  της
εβδομάδας,  πιθανότατα  την  Πέμπτη.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Eurocontrol η εναέρια κυκλοφορίας θα επανέλθει σε
ποσοστό μεταξύ 83% και 95% στα προ COVID επίπεδα έως τον Οκτώβριο του 2022.
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου (διαδικασία κατεπείγοντος) και Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
(νομοθετικό κείμενο, προς επιβεβαίωση)
 
Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, 1η ανάγνωση

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/RULES-9-2022-07-11-RULE-163_EL.html


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Προφίλ του εισηγητή Dominique Riquet (Renew, Γαλλία)
Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ σχετικά με τις «πτήσεις
φαντάσματα» (Ιανουάριος 2021, στα αγγλικά)

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0214 (COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96885/DOMINIQUE_RIQUET/home
https://epthinktank.eu/2022/01/21/ghost-flights-eu-rules-on-airport-slots/
https://epthinktank.eu/2022/01/21/ghost-flights-eu-rules-on-airport-slots/


Βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες στην ΕΕ 
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα εγκρίνουν
ψήφισμα που θα τονίζει τις δυνατότητες του τομέα των
υδατοκαλλιεργειών στην ΕΕ.
 
Η ΕΕ εισάγει  το 70% του συνόλου των θαλασσινών και  ψαρικών που καταναλώνει,
δημιουργώντας ετήσιο εμπορικό έλλειμμα ύψους 21 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, οι
ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν τις σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές
και οικονομικές ευκαιρίες που παρέχει η ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών
στην ΕΕ. Οι υδατοκαλλιέργειες θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εφοδιασμό τροφίμων
και στην επισιτιστική ασφάλεια, παρέχοντας βιώσιμα και ποιοτικά τρόφιμα με μικρότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την γεωργία,  στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία και  τη στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιάτο».
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα
αξιόπιστο νομικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν
πλήρως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για
την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος
Επιτροπή Αλιείας του ΕΚ
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Clara Aguilera (Σοσιαλιστές, Ισπανία)

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-9-2022-0215_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125045/CLARA_AGUILERA/home


Καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και την
τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου την ανθρωπιστική κρίση
μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν.
 
Οι  καταρρακτώδεις  βροχοπτώσεις  του  Αυγούστου  προκάλεσαν  τις  χειρότερες
πλημμύρες στην πρόσφατη ιστορία του Πακιστάν. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το
ένα τρίτο της χώρας έχει πληγεί και οι πλημμύρες έχουν σκοτώσει περίπου 1500 άτομα,
έχουν καταστρέψει χωριά και υποδομές και έχουν αφήσει εκατομμύρια άστεγους και
ευάλωτους σε ασθένειες και  υποσιτισμό.  Στον απόηχο της καταστροφής αυτής,  οι
ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο την αντίδραση της
ΕΕ στην κατάσταση στο Πακιστάν αλλά και  τον τρόπο αντιμετώπισης των ακραίων
καιρικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.
 
Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνέχεια της ανταλλαγής απόψεων με την Επιτροπή
στην Επιτροπή Ανάπτυξης στις 26 Σεπτεμβρίου.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Επιτροπή Ανάπτυξης
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/committees/en/deve/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


•

•

•

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.
 
Κύριοι στόχοι για τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
που απειλούνται με εξαφάνιση («CITES CoP19») που θα πραγματοποιηθεί στον Παναμά -
Προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή
 
Συζήτηση: Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και  V  του κανονισμού (ΕΕ)  2019/1021 για  τους
έμμονους οργανικούς ρύπους
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 
 
Διακυβέρνηση των Ωκεανών - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Αποτελέσματα της επανεξέτασης από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 15 σημείων για
το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη - Προφορική ερώτηση
 
Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αϊτή, και ιδίως η βία από
συμμορίες, 
Η καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Μιανμάρ, ιδίως οι
περιπτώσεις των Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint και Nyein Nyein Aye, 
Η  πρόσφατη  ανθρωπιστική  κατάσταση  και  η  κατάσταση  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων  στο  Τιγκράι  της  Αιθιοπίας,  ιδίως  ο  αντίκτυπος  στα  παιδιά.
 

Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
 
Μια προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας - η συμβολή της
ΕΕ στην αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας πρόκλησης - Προφορική ερώτηση
 
Συζήτηση: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
 
Αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής και αντιουκρανικής προπαγάνδας των ευρωπαϊκών
εθνικοτήτων του Πούτιν - συζήτηση για θέματα επικαιρότητας

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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Συζήτηση: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 
Αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού μέσω της πολιτικής συνοχής -  ώρα των
ερωτήσεων στην Επιτροπή
 
Συζήτηση: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
 
Οι δράσεις της ΕΕ στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των
πεποιθήσεων παγκοσμίως - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Συζήτηση: Δευτέρα 3 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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