
 

Νέα της Συνόδου  13-14 Νοεμβρίου 2019,  Σύνοδος
Ολομέλειας
Βρυξέλλες
 
Ο Wolfgang Schäuble για την 30ή επέτειο από την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli και ο Πρόεδρος του γερμανικού
ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Wolfgang Schäuble στην ολομέλεια για να
τιμήσουν την πτώση του Τείχους το 1989.
 
 
Καταπολέμηση της βίας κατά των δημοσιογράφων 
Την Τετάρτη το απόγευμα το ΕΚ θα συζητήσει πώς μπορεί να προστατεύσει τους
δημοσιογράφους, μία ημέρα μετά τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Ατιμωρησίας για τα
Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων (2/11).
 
 
Συζήτηση για τις τουρκικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου, την Τετάρτη το
απόγευμα. 
 
 
Η κατάσταση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά  
Με το χειμώνα προ των πυλών, το ΕΚ θα αξιολογήσει την κατάσταση των
εγκλωβισμένων στα ελληνικά νησιά και στη Βοσνία, σε συζήτηση με το
Συμβούλιο και την Επιτροπή την Πέμπτη. 
 
 
Γιορτάζοντας τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
Ενόψει της 30ης επετείου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, τα μέλη του ΕΚ συζητούν τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά και οι νέοι σήμερα.
 
 
Το ΕΚ συζητά τις τελευταίες εξελίξεις στη Βολιβία 
Πολιτικό κενό στον απόηχο των εκλογών, μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις
μεταξύ φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και αντιπολίτευσης, τις καταγγελίες για
νοθεία και την παραίτηση του Προέδρου.
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EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
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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.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2019-11-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2019-11-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Ο Wolfgang Schäuble για την 30ή επέτειο από
την πτώση του Τείχους του Βερολίνου
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli και ο Πρόεδρος του
γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Wolfgang
Schäuble στην ολομέλεια για να τιμήσουν την πτώση του
Τείχους το 1989.
 
Η  σύνοδος  της  ολομέλειας  του  ΕΚ  θα  ξεκινήσει  την  Τετάρτη  με  χαιρετισμό  του
προέδρου David Sassoli, τον οποίο θα ακολουθήσει ομιλία του προέδρου του Γερμανικού
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Wolfgang Schäuble, σε ανάμνηση της πτώσης του Τείχους
του Βερολίνου την 9η Νοεμβρίου 1989. Το Τείχος είχε αποκόψει το Δυτικό Βερολίνο από
την Ανατολική Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου και του Ανατολικού Βερολίνου, για 28
χρόνια.
 
Η πανηγυρική συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με ένα γύρο παρεμβάσεων από ομιλητές εκ
μέρους των πολιτικών ομάδων.
 
Πριν τις ομιλίες, θα λάβει χώρα στην ολομέλεια μουσικό δρώμενο από τον Liav Kerbel
της Musica Mundi School και προβολή ιστορικών πλάνων από την πτώση του Τείχους.
 
Διαβάστε την πρόσφατη δήλωση του προέδρου του ΕΚ για την πτώση του Τείχους του
Βερολίνου.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Πανηγυρική συνεδρίαση 
 
Σύνδεσμοι
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά): «European
Parliament and the path to German reunification»
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/ep-newsroom/pageContent-area/newsroom/sassoli-the-fall-of-the-belin-wall-has-made-us-better-and-stronger
https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/ep-newsroom/pageContent-area/newsroom/sassoli-the-fall-of-the-belin-wall-has-made-us-better-and-stronger
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)642279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)642279
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-fall-of-berlin-wall_13236_pk


Καταπολέμηση της βίας κατά των
δημοσιογράφων
 
Την Τετάρτη το απόγευμα το ΕΚ θα συζητήσει πώς μπορεί
να προστατεύσει τους δημοσιογράφους, μία ημέρα μετά
τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα
κατά των Δημοσιογράφων (2/11).
 
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.000 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους
στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις ειδήσεις και να ενημερώσουν το κοινό κατά τα
τελευταία  δώδεκα  χρόνια.  Το  2013,  η  Γενική  Συνέλευση  των  Ηνωμένων  Εθνών
αποφάσισε ότι η 2η Νοεμβρίου θα είναι η «Διεθνής Ημέρα Κατά της Ατιμωρησίας για τα
Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων».
 
Η συζήτηση στην αίθουσα ολομέλειας του ΕΚ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη αναμένεται
να επικεντρωθεί στην καταγραφή των μέχρι τώρα προσπαθειών για την καταπολέμηση
της ατιμωρησίας σε όλο τον κόσμο και στη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη
βίαιων επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
 
Διαδικασία: Συζήτηση στη σύνοδο της ολομέλειας
 
Σύνδεσμοι
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.un.org/en/events/journalists/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Συζήτηση για τις τουρκικές έρευνες στην
Ανατολική Μεσόγειο
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις
όσον αφορά την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων
στην ΑΟΖ της Κύπρου, την Τετάρτη το απόγευμα. 
 
Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου αυξάνεται, λόγω
των θαλάσσιων ερευνών της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.
 
Οι  αρχές  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  έχουν  ήδη  αναθέσει  τις  έρευνες  για
υδρογονάνθρακες στην ίδια περιοχή σε εταιρείες από την Ιταλία και τη Γαλλία, ωστόσο
η Τουρκία αμφισβητεί τα δικαιώματα της Κύπρου διενεργώντας γεωτρήσεις εντός της
κυπριακής υφαλοκρηπίδας.  Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει  τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας η οποία αποδίδει κυριαρχικά δικαιώματα στην Κύπρο
επί της ΑΟΖ της.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της ΕΕ 
 
Σύνδεσμοι
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Η κατάσταση των προσφύγων στα ελληνικά
νησιά 
 
Με το χειμώνα προ των πυλών, το ΕΚ θα αξιολογήσει την
κατάσταση των εγκλωβισμένων στα ελληνικά νησιά και στη
Βοσνία, σε συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή
την Πέμπτη. 
 
Σύμφωνα  με  τα  τελευταία  στοιχεία  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους
Πρόσφυγες  (UNHCR)  και  της  ελληνικής  κυβέρνησης  περισσότεροι  από  35.000
μετανάστες και  πρόσφυγες βρίσκονται  στα νησιά  του Αιγαίου.  Παρά τη σημαντική
μείωση των αφίξεων και τις προσπάθειες των αρχών της Ελλάδας να αποσυμφορήσουν
τα «hotspots», κέντρα υποδοχής όπως αυτό στη Μόρια της Λέσβου βρίσκονται σε μόνιμη
κατάσταση υπερπληθυσμού.
 
Πολλοί  ευρωβουλευτές  φοβούνται  πως  οι  ήδη  δυσμενέστατες  συνθήκες  που
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες θα επιδεινωθούν και άλλο όσο χειροτερεύει ο καιρός.
Αναμένεται να απευθύνουν κάλεσμα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να δείξουν αλληλεγγύη
στην Ελλάδα και να προσφέρουν θέσεις για τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο που
βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα νησιά.
 
Αιτούντες άσυλο στα σύνορα Κροατίας-Βοσνίας
 
Πριν τη συζήτηση για την κατάσταση στην Ελλάδα, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν,
μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, τι συμβαίνει στη Βοσνία και
ειδικά  στον  προσφυγικό  καταυλισμό  του  Bihać,  όπου  χιλιάδες  αιτούντες  άσυλο
κρατούνται σε συνθήκες υπερπληθυσμού μετά την απαγόρευση της εισόδου τους στο
έδαφος της ΕΕ από την αστυνομία της Κροατίας.
 
Τα μέλη του ΕΚ ετοιμάζονται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει
σε βάθος τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας και να διασφαλίσει ότι θα παρασχεθεί
στους πρόσφυγες κατάλληλη ανθρωπιστική βοήθεια.
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας - αιτούντες άσυλο στα ελληνικά νησιά
Φάκελος διαδικασίας - αιτούντες άσυλο στη Βοσνία
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

6 I 9

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/71692
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/71692
https://infocrisis.gov.gr/6778/apotyposi-tis-ethnikis-ikonas-katastasis-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-zitima-tin-10-11-2019/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=el&reference=2019/2898(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=el&reference=2019/2900(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/migration_13001_pk


Γιορτάζοντας τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού 
 
Ενόψει της 30ης επετείου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, τα μέλη του ΕΚ συζητούν τις
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι
σήμερα.
 
Η συζήτηση στην αίθουσα της ολομέλειας στις Βρυξέλλες την Τετάρτη το απόγεμα
αναμένεται να περιλάβει επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες σχετικά με την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Το
θέμα θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα που θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας στο
Στρασβούργο στα τέλη Νοεμβρίου.
 
Διάσκεψη υψηλού επιπέδου από το ΕΚ στις 20 Νοεμβρίου
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει επίσης διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 20
Νοεμβρίου για να τιμήσει την επέτειο της Σύμβασης.
 
Στι  διάσκεψη θα απευθύνουν εναρκτήρια διαγγέλματα η Βασίλισσα των Βέλγων,  ο
Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli, και η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ursula von der Leyen. Το πρόγραμμα της διάσκεψης είναι διαθέσιμο εδώ.
 
Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη διάσκεψη, θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας μέσω των εξειδικευμένων σελίδων εγγραφής για ενηλίκους και ανηλίκους.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι  πλέον η πιο
ευρέως επικυρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία.
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 
 
Ψηφοφορία: Σύνοδος ολομέλειας Νοεμβρίου ΙΙ 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191104IPR65726/celebrating-30-years-of-the-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019-M
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Το ΕΚ συζητά τις τελευταίες εξελίξεις στη Βολιβία
 
Πολιτικό κενό στον απόηχο των εκλογών, μετά τις
θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ φιλοκυβερνητικών
δυνάμεων και αντιπολίτευσης, τις καταγγελίες για νοθεία
και την παραίτηση του Προέδρου.
 
Ο πρόεδρος της Βολιβίας Evo Morales ανακηρύχθηκε νικητής στις αμφισβητούμενες
εκλογές  του  περασμένου  μήνα,  προκαλώντας  εθνικές  διαμαρτυρίες  εν  μέσω
κατηγοριών  για  νοθεία  του  εκλογικού  αποτελέσματος.  Οι  επακόλουθες  βίαιες
συγκρούσεις κόστισαν ήδη αρκετές ανθρώπινες ζωές και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ο
Πρόεδρος Morales ανακοίνωσε τελικά την παραίτησή του, μετά από πίεση του στρατού
και της αστυνομίας της Βολιβίας.
 
Της παραίτησής του προηγήθηκε η δημοσίευση προκαταρκτικής έκθεσης την Κυριακή,
στην οποία ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) διαπιστώνει ότι διαπράχθηκε
νοθεία κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου.
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την αναταραχή και το σημερινό πολιτικό κενό στη
Βολιβία την Τετάρτη το απόγευμα,  κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας στις
Βρυξέλλες,  με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  δεν  απέστειλε  παρατηρητές  στις  νομοθετικές  και
προεδρικές  εκλογές  στη  Βολιβία.  Η  ΕΕ  εκπροσωπήθηκε  μόνο  από  αποστολή
εμπειρογνωμόνων.
 
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών (EUEOMs).
 
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου
 
Διαδικασία: Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
 
Σύνδεσμοι
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.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191019IPR64701/parliament-will-not-observe-legislative-and-presidential-elections-in-bolivia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191019IPR64701/parliament-will-not-observe-legislative-and-presidential-elections-in-bolivia
https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms/421/election-observation-missions-eueoms_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


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.
 
Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
 
Κινητοποίηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Προσαρμογής  στην  Παγκοσμιοποίηση  -
EGF/2019/001  BE/Carrefour  -  Βέλγιο
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
 
Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
 
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού:
 
- γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
 
- γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1)
 
-  ανανέωση  της  έγκρισης  της  διάθεσης  στην  αγορά  προϊόντων  που  περιέχουν  ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη T45 και τα οποία προέρχονται
από την εμπορία της ελαιοκράμβης αυτής σε τρίτες χώρες έως το 2005
 
- γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και
επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9
και NK603 × DAS-40278-9
 
- γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21
και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε
από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
 
Η επανεμφάνιση του Έμπολα στην Ανατολική Αφρική
 
Συζήτηση: Τετάρτη 13 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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