
 

Νέα της Συνόδου
19-23 Οκτωβρίου 2020
 
Ψηφοφορία για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής  
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει σχέδια που θα κάνουν την
Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ευέλικτη, για να
συνεχίσει να παρέχει διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ.
 
 
Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τη νομοθεσία για τις
ψηφιακές υπηρεσίες 
Συζήτηση την Δευτέρα και ψηφοφορία την Τρίτη για τις απαιτήσεις των
ευρωβουλευτών για τους κανόνες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες
περιλαμβάνουν τις ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές. 
 
 
Τεχνητή νοημοσύνη: το ΕΚ θέτει τις βάσεις για τους πρώτους
Ευρωπαϊκούς κανόνες 
Οι θέσεις των ευρωβουλευτών για το πώς η ΕΕ μπορεί να θεσπίσει κανόνες για
την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να ενισχυθούν η καινοτομία, η δεοντολογία και η
εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας της για
το 2021 
Tην Τρίτη στις 15.00 (τοπική ώρα) οι ευρωβουλευτές θα σχολιάσουν το
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021.
 
 
Ανακήρυξη του νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2020 από τον
πρόεδρο του ΕΚ 
Την Πέμπτη, η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ (ο πρόεδρος David Sassoli και οι
επικεφαλής των πολιτικών ομάδων) θα αποφασίσει ποιος θα κερδίσει το Βραβείο
Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης.
 
 
Σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου και COVID-19 στο επίκεντρο μετά
την Σύνοδο Κορυφής 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel θα παρουσιάσει και θα
συζητήσει τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής (15-16 Οκτωβρίου) με τους
βουλευτές του ΕΚ την Τετάρτη.
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«Χρυσά» ευρωπαϊκά διαβατήρια: συζήτηση στην ολομέλεια 
Οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν την Επιτροπή σχετικά με πιθανά μέτρα για να
σταματήσει η πώληση της Ευρωπαϊκής υπηκοότητας και η παροχή «χρυσής
βίζα» σε εγκληματίες από τρίτες χώρες. 
 
 
Η ΕΕ πρέπει να βγει πιο ανθεκτική από την κρίση 
Ανάκαμψη που θα μειώσει τις οικονομικές αποκλίσεις και θα ενισχύσει τους
μακροπρόθεσμους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ,
αναμένεται να ζητήσουν οι ευρωβουλευτές. 
 
 
Αποψίλωση των δασών: νομοθετική πρόταση του ΕΚ για την
αντιμετώπισή της 
Αίτημα του ΕΚ για υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια από τις εταιρείες, ώστε ότι τα
προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ να μην συνεισφέρουν στην
παγκόσμια αποψίλωση των δασών.
 
 
Παιδεία και COVID-19: να κλείσει η «ψηφιακή ψαλίδα»  
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από την Επιτροπή επείγοντα μέτρα
για να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση σε
περίπτωση νέας απαγόρευσης κυκλοφορίας.
 
 
Αμοιβαιότητα θεωρήσεων με τις ΗΠΑ: η Επιτροπή να συμμορφωθεί
με το δίκαιο της ΕΕ 
Το ΕΚ εκφράζει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι πολίτες
τεσσάρων χωρών της ΕΕ εξακολουθούν να χρειάζονται βίζα, ενώ οι υπήκοοι των
ΗΠΑ εισέρχονται στην Ευρώπη ελεύθερα. 
 
 
Ελάττωση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της κρίσης
COVID-19 
Η απώλεια θέσεων εργασίας στην ΕΕ και οι τρόποι ενίσχυσης της οικονομικής
και κοινωνικής ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19 θα συζητηθούν με το
Συμβούλιο και την Επιτροπή την Τετάρτη.
 
 
Συζήτηση για την αστυνομική βία στα κράτη μέλη 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αναφερθούν σε καταγγελίες για υπερβολική
ή αδικαιολόγητη αστυνομική βία, τονίζοντας ότι κάθε κατάχρηση εξουσίας
πρέπει να τιμωρείται, σε συζήτηση την Τρίτη.
 
 
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/2020-10-19

 

13

14

15

17

18

20

21

22

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

2 I 23

http://www.europarl.europa.eu//news/el/agenda/briefing/2020-10-19


Νέα της Συνόδου -  19-23 Οκτωβρίου 2020
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Ψηφοφορία για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής 
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει σχέδια που
θα κάνουν την Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική πιο βιώσιμη,
ανθεκτική και ευέλικτη, για να συνεχίσει να παρέχει
διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ.
 
Η συζήτηση  έχει  προγραμματιστεί  για  το  πρωί  της  Τρίτης,  ενώ  θα  ακολουθήσουν
ψηφοφορίες  κατά  τη  διάρκεια  της  εβδομάδας.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να στηρίξουν την αλλαγή πορείας που θα προσαρμόσει
καλύτερα την Κοινή Γεωργική Πολιτική στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους. Οι εθνικές
κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια για το πώς σκοπεύουν να
επιτύχουν στην πράξη τους στόχους της ΕΕ. Ακόμη, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τις
επιδόσεις τους, όχι μόνο το κατά πόσο σέβονται τους κανόνες της ΕΕ.
 
Το πακέτο μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει σχέδια για την ενίσχυση των πρακτικών για
την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος που θα πρέπει να υιοθετούν οι
αγρότες  υποχρεωτικά  για  να  μπορέσουν  να  λάβουν  οικονομική  ενίσχυση,  ενώ
προβλέπεται και αύξηση της χρηματοδότησης για αντίστοιχες εθελοντικές πρακτικές. Οι
ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης προτάσεις για τη μείωση της χρηματοδότησης των
μεγάλων ιδιοκτησιών και για τη διοχέτευση περισσότερων κονδυλίων σε μικρές φάρμες
και νέους αγρότες, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέρχονται σε κρίσεις. Στο ίδιο πλαίσιο,
θα απλοποιηθούν οι κανόνες για τους ποιοτικούς ελέγχους και τα σχετικά πρότυπα.
 
Αφού το Κοινοβούλιο αποφασίσει επί του θέματος, οι ευρωβουλευτές θα είναι έτοιμοι
να  ξεκινήσουν  τις  συνομιλίες  με  τους  υπουργούς  της  ΕΕ  για  το  πακέτο
μεταρρυθμίσεων.
 
Σχετικέςπληροφορίες
 
Η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία θεσπίστηκε το
1962, πραγματοποιήθηκε το 2013.
 
Οι υφιστάμενοι κανόνες για την ΚΓΠ θα εκπνεύσουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα
πρέπει  να  αντικατασταθούν  από  μεταβατικούς  κανόνες  μέχρι  η  μεταρρύθμιση  να
συμφωνηθεί  και  να  εγκριθεί  από  το  Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο.
 
Η ΚΓΠ αντιστοιχεί στο 34,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ (58,12 δισ. ευρώ). Περίπου το
70%  των  χρημάτων  αυτών  στηρίζει  το  εισόδημα  έξι  ως  εφτά  εκατομμυρίων
αγροκτημάτων  στην  ΕΕ.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Συζήτηση: Τρίτη 20 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 20 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (κανονισμοί)
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας (στρατηγικά σχέδια)
Φάκελος διαδικασίας (οργάνωση της κοινής αγοράς για αγροτικά προϊόντα)
Φάκελος διαδικασίας (χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ)
Ιστοσελίδα του εισηγητή για τα στρατηγικά σχέδια: Peter Jahr (ΕΛΚ, Γερμανία)
Ιστοσελίδα του εισηγητή για την οργάνωση της κοινής αγοράς: Eric Andrieu
(Σοσιαλιστές, Γαλλία)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας για τον οριζόντιο κανονισμό: Ulrike Müller (RE, Γερμανία)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «CAP strategic plans» (Δεκέμβριος 2018, στα
αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «CAP amending regulations on the CMO for
agricultural products, quality schemes and measures for remote regions» (Οκτώβριος 2019,
στα αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «CAP horizontal regulation» (Ιούνιος 2019, στα
αγγλικά)
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Towards the CAP beyond 2020 - comparing
the reform package with the current regulations» (Σεπτέμβριος 2018, στα αγγλικά)
Έρευνα: «The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals» (Οκτώβριος
2018, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό για την ΚΓΠ
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τη
νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες
 
Συζήτηση την Δευτέρα και ψηφοφορία την Τρίτη για τις
απαιτήσεις των ευρωβουλευτών για τους κανόνες παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις
ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές. 
 
Με τον υπό συζήτηση νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες («Digital Services Act»), η ΕΕ
αποσκοπεί να διαμορφώσει τα πρότυπα για τους κανόνες για την ψηφιακή οικονομία όχι
μόνο  σε  επίπεδο  ΕΕ  αλλά  παγκόσμια,  όπως  έχει  ήδη  κάνει  για  την  προστασία
προσωπικών  δεδομένων.
 
Σε δύο παράλληλες «εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας», οι επιτροπές του ΕΚ (για
την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών, και για τα Νομικά Θέματα)
καλούν την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες του ρυθμιστικού
πλαισίου  για  την  ψηφιακή  τεχνολογία  στο  πλαίσιο  της  νέας  νομοθεσίας,  η  οποία
αναμένεται να παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι δύο επιτροπές απαιτούν την
τη  θέσπιση  ενός  δεσμευτικού  μηχανισμού  «ειδοποίησης  και  αντίδρασης»  για  την
καταπολέμηση  του  παράνομου  περιεχομένου  που  διακινείται  στο  διαδίκτυο.
 
Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά θέλουν επίσης να ψηφιστεί
νομική δέσμευση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες αγοράς προϊόντων να λειτουργούν
σε καθεστώς διαφάνειας και να μοιράζονται πληροφορίες με τους καταναλωτές (π.χ. για
μη  ασφαλή  προϊόντα),  καθώς  και  ισχυρότερους  κανόνες  για  την  προστασία  των
καταναλωτών και αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής και επιτήρησης της νομοθεσίας,
μεταξύ άλλων αιτημάτων. Θα πρέπει ακόμη να προταθούν και μέτρα πρόληψης των
δυσλειτουργιών της αγοράς (αντί να περιοριστούν οι κανόνες στην αντιμετώπισή τους)
που προκαλούν οι μεγάλες πλατφόρμες, προσθέτουν.
 
Η επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζητά σαφείς κανόνες για τις πλατφόρμες και εγγυήσεις
για τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για
δικαστική  επίλυση σχετικών θεμάτων,  καθώς και  αυστηρότερους  κανόνες  για  την
καταπολέμηση  του  φαινομένου  του  επιβλαβούς  περιεχομένου,  όπως  οι  ψευδείς
ειδήσεις. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να έχουν οι χρήστες καλύτερο έλεγχο επί
του περιεχομένου που τους παρέχεται (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να
εξαιρεθούν από αλγόριθμους συγκέντρωσης περιεχομένου), λιγότερο «αδιάκριτες»
στοχευμένες  διαφημίσεις,  πιο  διαφανείς  πρακτικές  συλλογής  δεδομένων,  και  τη
σύσταση Ευρωπαϊκής αρχής για την επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή προστίμων.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/juri/home/highlights


Σε τρίτο,  μη  νομοθετικό  ψήφισμα,  η  επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εστιάζει  στα
θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγείρει η νέα νομοθεσία και ζητά η αφαίρεση
περιεχομένου να πραγματοποιείται με «επιμέλεια, αναλογικότητα και αμεροληψία» για
να διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και η προστασία της
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι
οι στοχευμένες διαφημίσεις που εκμεταλλεύονται προσωπικές αδυναμίες αποτελούν
πρόβλημα, όπως και η διασπορά ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης. Για το λόγο
αυτό ζητούν διαφάνεια όσον αφορά τις πρακτικές των πλατφορμών του διαδικτύου.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 20 Οκτωβρίου (ανακοίνωση αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα)
 
Διαδικασία: δύο εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας (Άρθρο 47, Κανονισμός ΕΚ) και μη
νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Έκθεση της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών
Φάκελος διαδικασίας - νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας
της ενιαίας αγοράς
Ιστοσελίδα του εισηγητή της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς Alex Agius Saliba
(Σοσιαλιστές, Μάλτα)
Έκθεση της επιτροπής Νομικών Θεμάτων
Φάκελος διαδικασίας - νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων
εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται
στο διαδίκτυο
Ιστοσελίδα του εισηγητή της επιτροπής Νομικών Θεμάτων Tiemo Wölken (Σοσιαλιστές,
Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας και περαιτέρω πληροφορίες για το ψήφισμα της επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: έρευνες και σημειώματα για το νόμο για τις ψηφιακές
υπηρεσίες
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.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/185619/TIEMO_WOLKEN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Τεχνητή νοημοσύνη: το ΕΚ θέτει τις βάσεις για
τους πρώτους Ευρωπαϊκούς κανόνες
 
Οι θέσεις των ευρωβουλευτών για το πώς η ΕΕ μπορεί να
θεσπίσει κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να
ενισχυθούν η καινοτομία, η δεοντολογία και η
εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.
 
Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκθέσεις
νομοθετικής πρωτοβουλίας και ένα ψήφισμα την Τρίτη.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεταξύ των πρώτων θεσμών που υποβάλει προτάσεις
για το περιεχόμενο των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τα ηθικά
πρότυπα, τη νομική ευθύνη και τα πνευματικά δικαιώματα, ώστε η ΕΕ να έχει ηγετική
θέση στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αναμένεται
να δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους.
 
Η έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης
τονίζει ότι η μελλοντική νομοθεσία θα πρέπει να λάβουν υπόψη σειρά κατευθυντήριων
αρχών όπως: η ανθρωποκεντρική και ανθρωπογενής τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια, η
διαφάνεια και  η ευθύνη, οι  δικλείδες ασφαλείας κατά των προκαταλήψεων και των
διακρίσεων,  το δικαίωμα στην αποκατάσταση για αυτοματοποιημένες αποφάσεις,  η
κοινωνική  και  περιβαλλοντική  υπευθυνότητα,  και  ο  σεβασμός  των  θεμελιωδών
δικαιωμάτων.
 
Στην έκθεση για την νομική ευθύνη συμπεριλαμβάνεται επίσης αίτημα για την υιοθέτηση
ενός  νομικού  πλαισίου,  το  οποίο  θα  καταστήσει  όσους  χρησιμοποιούν  τεχνητή
νοημοσύνη υψηλού ρίσκου αυστηρά υπεύθυνους για πιθανές ζημίες. Οι κανόνες θα
πρέπει να αφορούν την προστασία της ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας,
της περιουσίας, καθώς και την πρόκληση σημαντικής μη υλικής βλάβης, αν αυτή έχει ως
αποτέλεσμα «μετρήσιμη οικονομική ζημία».
 
Το  τρίτο  κείμενο  (ψήφισμα)  ζητά  τη  θέσπιση  ενός  αποτελεσματικού  συστήματος
προστασίας  πνευματικών  δικαιωμάτων  και  δικλείδων  ασφαλείας  στους  κανόνες
ευρεσιτεχνίας της ΕΕ.  Ασχολείται  με τα θέματα της νομικής προσωπικότητας,  της
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών μυστικών και της προστασίας
της  πνευματικής  δημιουργίας  όσον  αφορά  τη  χρήση  ή  την  παραγωγή  τους  από
συστήματα  τεχνητής  νοημοσύνης.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 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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Ψηφοφορία: Τρίτη 20 Οκτωβρίου (ανακοίνωση αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα)
 
Διαδικασία: εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας και μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της
ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών
Σχέδιο έκθεσης για το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
Σχέδιο έκθεσης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ (01.10.2020 - στα αγγλικά)
Συνέντευξη Τύπου (01.10.2020) των εισηγητών Ibán García Del Blanco (Σοσιαλιστές,
Ισπανία), Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία) και Stéphane Séjourné (Renew Europe, Γαλλία)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: έρευνες και σημειώματα για την τεχνητή νοημοσύνη
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/search?q=artificial%20intelligence&


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το
πρόγραμμα εργασίας της για το 2021
 
Tην Τρίτη στις 15.00 (τοπική ώρα) οι ευρωβουλευτές θα
σχολιάσουν το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το
2021.
 
Μετά τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο Ursula
von der Leyen στο Κοινοβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα
σχέδιά της για την ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19 και την οικοδόμηση μιας
ανθεκτικής, κλιματικά ουδέτερης και ψηφιακά προηγμένης οικονομίας της ΕΕ, που δεν
θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο.
 
Σε επιστολή της (16.09.2020) προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου David Sassoli και την
γερμανική  Προεδρία  του  Συμβουλίου,  η  πρόεδρος  von  der  Leyen  όρισε  τους
σημαντικότερους  τομείς  δράσης  για  το  2021.  Η  επιστολή  σήμανε  την  αρχή  του
διαθεσμικού  διαλόγου  επί  των  προτεραιοτήτων  του  επόμενου  έτους.
 
Συζήτηση: Τρίτη 20 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία:  Δηλώσεις  της Επιτροπής,  ακολουθούμενες από ένα γύρο ομιλητών εκ
μέρους των πολιτικών ομάδων 
 
Σύνδεσμοι
Συζήτηση για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 2020
Φάκελος διαδικασίας - Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021
Σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ - «The von der Leyen Commission's six
priorities: State of play in autumn 2020»
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/el/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/en/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


•

•
•

Ανακήρυξη του νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ
για το 2020 από τον πρόεδρο του ΕΚ
 
Την Πέμπτη, η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ (ο
πρόεδρος David Sassoli και οι επικεφαλής των πολιτικών
ομάδων) θα αποφασίσει ποιος θα κερδίσει το Βραβείο
Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης.
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το 2020 θα ανακοινωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης
στην αίθουσα ολομέλειας του ΕΚ στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο Sassoli.
 
Οι φιναλίστ φέτος είναι οι εξής:
 

Η δημοκρατική  αντιπολίτευση στη  Λευκορωσία,  εκπροσωπούμενη από  το
Συμβούλιο  Συντονισμού,  μια  πρωτοβουλία  θαρραλέων  γυναικών  και
προσωπικοτήτων  της  πολιτικής  και  της  κοινωνίας  των  πολιτών 
Οι ακτιβιστές Guapinol και Berta Caceres στην Ονδούρα 
Ο σεβασμιότατος Najeeb Michaeel, καθολικός αρχιεπίσκοπος της Μοσούλης
(Ιράκ)
 

Περισσότερες πληροφορίες για το Βραβείο Ζαχάρωφ και τους φετινούς υποψήφιους.
 
Ανακοίνωση: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Βραβείο Ζαχάρωφ
 
Σύνδεσμοι
Βραβείο Ζαχάρωφ 2020: Οι υποψήφιοι
Δήλωση του προέδρου της AFET David McAllister, του προέδρου της DEVE Tomas Tobé
και της προέδρου της DROI Maria Arena σχετικά με τους τρεις επικρατέστερους
υποψηφίους για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2020
Κοινότητα του Βραβείου Ζαχάρωφ
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/sakharovprize/el/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200917STO87301/anakoinothikan-oi-upopsifioi-tou-vraveiou-zacharof-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/el/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/sakharov-prize-2020_16602_pk


Σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου και COVID-19
στο επίκεντρο μετά την Σύνοδο Κορυφής
 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel
θα παρουσιάσει και θα συζητήσει τα αποτελέσματα της
Συνόδου Κορυφής (15-16 Οκτωβρίου) με τους βουλευτές
του ΕΚ την Τετάρτη.
 
Τα κράτη  μέλη  αναμένεται  να  συμφωνήσουν  για  την  υιοθέτηση  κοινών  προτύπων
αξιολόγησης των επιδημιολογικών κινδύνων της νόσου COVID-19 και κοινών κριτηρίων
για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, την καραντίνα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα
στην  ΕΕ,  με  βάση  όσα  ζήτησε  το  Κοινοβούλιο  σε  ψήφισμα  που  ενέκρινε  στις  17
Σεπτεμβρίου.
 
Μετά την επανεξέταση της κατάστασης των διαπραγματεύσεων για  τη μελλοντική
σχέση ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου με τον Michel Barnier, επικεφαλής της ειδικής ομάδας
της  Επιτροπής  για  τις  σχέσεις  με  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  οι  ευρωβουλευτές  θα
συζητήσουν επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε
επίπεδο κρατών μελών) για όλα τα πιθανά σενάρια μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
 
Οι  ευρωβουλευτές  θα  σχολιάσουν  παράλληλα  το  αποτέλεσμα  της  συζήτησης  του
Συμβουλίου σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ. Το
Κοινοβούλιο ενέκρινε τη φιλόδοξη θέση του σχετικά με την πρόταση νόμου για το κλίμα
σε ψηφοφορία στην ολομέλειά του στις 7 Οκτωβρίου.
 
Τέλος, οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για τις μελλοντικές
σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Αφρικής, η οποία συζητήθηκε επίσης από τους αρχηγούς κρατών
ή κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με συζήτηση
 
Σύνδεσμοι
Ημερήσια διάταξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου
Φάκελος του Κοινοβουλίου για τα ΜΜΕ για τα θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο
της ΕΕ
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.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_EL.html
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88431/nomos-gia-to-klima-auxisi-sto-60-tou-stochou-meiosis-ton-ekpompon-os-to-2030
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/10/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


«Χρυσά» ευρωπαϊκά διαβατήρια: συζήτηση στην
ολομέλεια
 
Οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν την Επιτροπή σχετικά με
πιθανά μέτρα για να σταματήσει η πώληση της Ευρωπαϊκής
υπηκοότητας και η παροχή «χρυσής βίζα» σε εγκληματίες
από τρίτες χώρες. 
 
Η συζήτηση,  που  έχει  προγραμματιστεί  για  την  Πέμπτη,  θα  πραγματοποιηθεί  στον
απόηχο  του  πρόσφατου  σκανδάλου  στην  Κύπρο:  υψηλόβαθμοι  αξιωματούχοι,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βουλής, έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα
να προσφέρονται  να βοηθήσουν έναν φανταστικό Κινέζο επιχειρηματία με ποινικό
μητρώο  να  αποκτήσει  κυπριακό  διαβατήριο  από  το  πρόγραμμα  «ιθαγένεια  μέσω
επενδύσεων». Στο ενδιάμεσο, ο Κύπριος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα θα
διακοπεί.
 
Η Κύπρος είναι ένα από τα τρία κράτη μέλη της ΕΕ (μαζί με τη Μάλτα και τη Βουλγαρία)
όπου είναι δυνατή η απόκτηση ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για επενδύσεις, τα λεγόμενα
«χρυσά διαβατήρια». Άλλα 19 κράτη μέλη έχουν προγράμματα «άδειας παραμονής μέσω
επενδύσεων»,  γνωστά ως «χρυσές βίζα».  Οι  ευρωβουλευτές έχουν προειδοποιήσει
επανειλημμένα ότι αυτά τα προγράμματα συνδέονται με τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή
και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και έχουν διαμαρτυρηθεί
για την έλλειψη διαφάνειας στις διεργασίες τους.
 
Κατά τη διάρκεια  του Ιανουαρίου 2019,  η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα
εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ για την ανάπτυξη
κοινών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών. Μετά από τέσσερις συνεδριάσεις μέσα
στο 2019, η ομάδα δεν έχει συνεδριάσει μέχρι στιγμής το 2020.
 
Συζήτηση: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: έκθεση για τα προγράμματα ιθαγένειας και αδειών παραμονής σε
επενδυτές στην ΕΕ (23.01.2019, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment
(RBI) schemes in the EU» (17.10.2018, στα αγγλικά)
Συζήτηση στην ολομέλεια για τις αρχές της ΕΕ και τη διάδοση της διαφθοράς και του
εγκλήματος μέσω των «χρυσών θεωρήσεων» (30.05.2018)
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://twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920
https://twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_EL.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_el
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Η ΕΕ πρέπει να βγει πιο ανθεκτική από την κρίση
 
Ανάκαμψη που θα μειώσει τις οικονομικές αποκλίσεις και
θα ενισχύσει τους μακροπρόθεσμους κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, αναμένεται να
ζητήσουν οι ευρωβουλευτές. 
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει την Τετάρτη δύο εκθέσεις σχετικά με την
οικονομική πολιτική και τις πολιτικές απασχόλησης της ζώνης του ευρώ το 2020. Οι
ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν ότι οι  οικονομίες των κρατών μελών είναι
αλληλένδετες και, ως εκ τούτου, η ατελής ανάκαμψη κάποιας χώρας θα μπορούσε να
εξαπλωθεί σε όλες τις άλλες και να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη παντού στην
ΕΕ.
 
Οι βουλευτές του ΕΚ επισημαίνουν ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, η ανεργία στην
ΕΕ αναμένεται να ανέλθει στο 9,5% το 2020, αυξανόμενη άνισα, πλήττοντας όλους τους
τομείς και περισσότερο τους νέους. Συνεπώς, στηρίζουν το σύστημα αντασφάλισης
ανεργίας της ΕΕ, το οποίο στηρίζει τα εθνικά συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας ή
μισθολογικής επιδότησης.
 
Οι ευρωβουλευτές θα τονίσουν επίσης ότι  οι  αποφάσεις  των κυβερνήσεων για  τις
δαπάνες τους μετά την κρίση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο
στην αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας,
να προωθήσουν την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και να
προχωρήσουν σε επενδύσεις, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικά ψηφίσματα
 
Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας: πολιτικές απασχόλησης
Φάκελος διαδικασίας: οικονομική πολιτική
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Klára Dobrev (Σοσιαλιστές, Ουγγαρία)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Joachim Schuster (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
Έκθεση για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
Δημοσίευση του ΕΚ: «Recommendations on the economic policy of the euro area under the
European Semester»  (Ιανουάριος 2020, 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=2020/2079(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2078(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197579/KLARA_DOBREV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124837/JOACHIM_SCHUSTER/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0183_EN.html
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf


Αποψίλωση των δασών: νομοθετική πρόταση του
ΕΚ για την αντιμετώπισή της
 
Αίτημα του ΕΚ για υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια από τις
εταιρείες, ώστε ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά
της ΕΕ να μην συνεισφέρουν στην παγκόσμια αποψίλωση
των δασών.
 
Προς το παρόν, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να απαγορεύει τη διάθεση προϊόντων
στην ευρωπαϊκή αγορά που συμβάλλουν στην καταστροφή των δασών. Επομένως, οι
καταναλωτές  δεν  γνωρίζουν  αν  τα  προϊόντα  που  αγοράζουν  συνεισφέρουν  στην
αποψίλωση.
 
Οι  βουλευτές  του  ΕΚ  αναμένεται  να  δηλώσουν  ότι  οι  εθελοντικές  εταιρικές
πρωτοβουλίες  δεν  κατόρθωσαν  να  σταματήσουν  την  αποψίλωση  των  δασών  σε
παγκόσμιο  επίπεδο.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  πιθανό να  ζητήσουν από  την  Επιτροπή να
παρουσιάσει νομοθεσία με δεσμευτικά μέτρα για την ανάσχεση και την αντιστροφή της
παγκόσμιας αποψίλωσης που προκαλείται από την κατανάλωση στην ΕΕ.
 
Το σχέδιο ψηφίσματος τονίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται
σε πρότυπα ιχνηλασιμότητας και  στην υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια,  πράγμα που
σημαίνει  ότι  οι  εταιρείες  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  τον
εντοπισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Οι
εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ προϊόντα με πρώτες ύλες που θέτουν σε
κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κυρώσεις.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Από το 1990 έχουν καταστραφεί 1,3 εκ. τετραγωνικά χλμ. δασών, έκταση μεγαλύτερη
από τη Νότια Αφρική. Η αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών είναι καίριας σημασίας
για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη δημιουργία «πνευμόνων πρασίνου» και τη
βιώσιμη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.
 
Εκτιμάται ότι η κατανάλωση της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας
αποψίλωσης των δασών, ενώ το φοινικέλαιο, το κρέας, η σόγια, το κακάο, ο ευκάλυπτος,
ο αραβόσιτος, η ξυλεία, το δέρμα και το καουτσούκ συγκαταλέγονται στους κύριους
παράγοντες της αποψίλωσης των δασών.
 

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.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf


Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Δελτίο Τύπου: «Green Deal: measures to step up the fight against global deforestation»
(16.09.2020, στα αγγλικά)
Έρευνα του ΕΚ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δάση
Έρευνα του ΕΚ: «Brazil and the Amazon Rainforest; Deforestation, Biodiversity and
Cooperation with the EU and International Forums» (στα αγγλικά)
Έρευνα του ΕΚ: «An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation:
European added value assessment» (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?reference=2020/2006(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174


Παιδεία και COVID-19: να κλείσει η «ψηφιακή
ψαλίδα» 
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από την
Επιτροπή επείγοντα μέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση
όλων των μαθητών στην εκπαίδευση σε περίπτωση νέας
απαγόρευσης κυκλοφορίας.
 
Την Δευτέρα, οι ευρωβουλευτές θα πραγματοποιήσουν συζήτηση, ακολουθούμενη από
ψήφισμα την Τετάρτη, όπου τονίζεται ότι σημαντικό ποσοστό (ως και 32% σε κάποιες
χώρες)  των  μαθητών  δεν  είχε  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση  κατά  τη  διάρκεια  των
περιοριστικών  μέτρων  της  πανδημίας  COVID-19,  λόγω  έλλειψης  υποδομών  ή
εξοπλισμού.
 
Ως εκ  τούτου,  προτίθενται  να  ζητήσουν την  επείγουσα εκπόνηση σχεδίου  για  την
αντιμετώπιση των σοβαρών ανισοτήτων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, οι οποίες
μεγεθύνθηκαν από την πανδημία.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης,  αναμένεται  να
εξετάσουν τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου «εκπαιδευτικού
πακέτου».
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 12 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Ερώτηση για προφορική απάντηση, μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο ψηφίσματος για το μέλλον της εκπαίδευσης στην ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας
COVID-19”
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή του ΕΚ: «MEPs call for measures to
close the digital gap in education» (23.09.2020, στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Sabine Verheyen (ΕΛΚ, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας
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/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2760(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Αμοιβαιότητα θεωρήσεων με τις ΗΠΑ: η
Επιτροπή να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ
 
Το ΕΚ εκφράζει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για το
γεγονός ότι οι πολίτες τεσσάρων χωρών της ΕΕ
εξακολουθούν να χρειάζονται βίζα, ενώ οι υπήκοοι των
ΗΠΑ εισέρχονται στην Ευρώπη ελεύθερα. 
 
Οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν την Επιτροπή τη Δευτέρα σχετικά με τους λόγους για
τους οποίους δεν πρότεινε την επαναφορά των απαιτήσεων έκδοσης θεώρησης για τους
πολίτες των ΗΠΑ, δεδομένου ότι αυτές εξακολουθούν να απαιτούν από τους υπηκόους
της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας να έχουν βίζα για να
ταξιδέψουν.  Όλοι  οι  υπόλοιποι  πολίτες  της  ΕΕ  έχουν  απαλλαγεί  από  αυτή  την
υποχρέωση για σύντομη διαμονή στις ΗΠΑ (έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου
180 ημερών), όπως και οι υπήκοοι των ΗΠΑ όταν επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Την Τετάρτη (ανακοίνωση αποτελεσμάτων την Πέμπτη) αναμένεται να υιοθετηθεί στην
ολομέλεια ψήφισμα της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Σύμφωνα με τον μηχανισμό αμοιβαιότητας της ΕΕ, αν μια τρίτη χώρα δεν άρει την
υποχρέωση θεώρησης για τους Ευρωπαίους πολίτες εντός 24 μηνών από την επίσημη
ενημέρωσή της από την ΕΕ ότι  οι  κανόνες της δεν ανταποκρίνονται στο καθεστώς
αμοιβαιότητας,  η  Επιτροπή  πρέπει  να  εκδώσει  κατ’  εξουσιοδότηση  πράξη  για  την
αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους αυτής της
χώρας  για  12  μήνες.  Τόσο  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  όσο  και  το  Συμβούλιο  θα
μπορούσαν  να  διατυπώσουν  αντιρρήσεις  για  μια  τέτοια  πράξη.
 
Η κατάσταση μη αμοιβαιότητας που αφορά τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη
Ρουμανία  τέθηκε επισήμως στις  12  Απριλίου 2014 (εκείνη  την  περίοδο,  η  Πολωνία
βρισκόταν στη λίστα, αλλά οι Πολωνοί πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ χωρίς
βίζα  από  πέρυσι),  οπότε  η  προθεσμία  για  την  ανάληψη  δράσης  από  την  Επιτροπή
εξέπνευσε  στις  12  Απριλίου  2016.
 
Το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες
κανόνες σε ψήφισμα της ολομέλειας του Μαρτίου 2017. 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου (ανακοίνωση αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα)

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/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/QO/2020/07-13/1200867EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2020/07-13/1200855EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012E290
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170227IPR64156/parliament-asks-eu-commission-to-press-for-full-us-eu-visa-reciprocity


Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα 
 
Σύνδεσμοι
Τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας στον τομέα της
πολιτικής θεωρήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 23.03.2020 - στα αγγλικά)
Ψήφισμα του ΕΚ (02.03.2017): υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των
θεωρήσεων
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (14.07.2020)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας
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/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0060_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0060_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200712IPR83210/visa-reciprocity-with-the-us-the-commission-must-comply-with-eu-law-and-act
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2605(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Ελάττωση των κοινωνικών και οικονομικών
συνεπειών της κρίσης COVID-19
 
Η απώλεια θέσεων εργασίας στην ΕΕ και οι τρόποι
ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης από
τη νόσο COVID-19 θα συζητηθούν με το Συμβούλιο και την
Επιτροπή την Τετάρτη.
 
Τα  μέσα  για  την  προστασία  της  απασχόλησης  και  του  εισοδήματος  σε  περιόδους
οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα SURE, οι προτάσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή σε
σχέση με τη θέσπιση κατώτατου μισθού και συστήματος αντασφάλισης ανεργίας, καθώς
και η ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, είναι μεταξύ άλλων, πιθανά θέματα που
θα εξεταστούν στη συζήτηση.
 
Η κοινωνική διάσταση της κρίσης COVID-19 θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από
το Κοινοβούλιο,  ιδίως από την επιτροπή Απασχόλησης και  Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κατέχει επίσης περίοπτη θέση στο πρόγραμμα της τρέχουσας τριάδας των Προεδριών
του Συμβουλίου  της  ΕΕ που  αποτελείται  από  τη  Γερμανία,  την  Πορτογαλία  και  τη
Σλοβενία.
 
Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 7,4% τον Αύγουστο του
2020, σε σύγκριση με το 6,6% που καταγράφηκε τον ίδιο μήνα του 2019. Στην Ελλάδα,
τον Ιούνιο του 2020 (τελευταίος μήνας για τον οποίο υπάρχουν επίσημα στοιχεία), το
ποσοστό έφτασε το 18,3%, έναντι του 17,1% του Αυγούστου του 2019. Στην Κύπρο, για
τον Αύγουστο του 2020, το ποσοστό ανήλθε σε 7,4%, από 6.8% τον Αύγουστο του 2019.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
 
Σύνδεσμοι
Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία στην ΕΕ-27 και στη ζώνη του ευρώ (Eurostat, στα
αγγλικά)

Συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης με την πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ursula von
der Leyen (16.09.2020)
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/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_el
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/empl/home/highlights
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/


Συζήτηση για την αστυνομική βία στα κράτη
μέλη
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αναφερθούν σε
καταγγελίες για υπερβολική ή αδικαιολόγητη αστυνομική
βία, τονίζοντας ότι κάθε κατάχρηση εξουσίας πρέπει να
τιμωρείται, σε συζήτηση την Τρίτη.
 
Αναμένεται να συζητηθεί η υπόθεση του Jozef Chovanec, Σλοβάκου πολίτη ο οποίος
πέθανε μετά την κράτησή του στο αεροδρόμιο του Charleroi τον Φεβρουάριο του 2018.
 
Τον Ιούνιο του 2020,  έπειτα από την δολοφονία του George Floyd στις  ΗΠΑ και  τις
ειρηνικές διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας σε ολόκληρο τον
κόσμο, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι οι ενέργειες των αρχών επιβολής του νόμου θα
πρέπει  πάντα  να  είναι  «νόμιμες,  αναλογικές,  αναγκαίες  και  η  έσχατη  λύση»  και
σημείωσαν ότι «η υπερβολική χρήση βίας κατά του πλήθους αντιβαίνει στην αρχή της
αναλογικότητας».
 
Ζήτησαν επίσης να δοθεί τέλος στις πρακτικές φυλετικού και εθνοτικού χαρακτηρισμού
και  να  αυξηθεί  η  αντιπροσώπευση  της  διαφορετικότητας  εντός  των  αστυνομικών
δυνάμεων, οι  οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση για την
καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων.
 
Συζήτηση: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
 
Σύνδεσμοι
Δήλωση του προέδρου του ΕΚ (14.9.2020, στα αγγλικά)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (19.06.2020) σχετικά με τις αντιρατσιστικές
διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd

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

21 I 23

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/rule-of-law-is-a-fundamental-eu-value--we-need-clarity-about-death-of-jozef-chovanec
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_EL.html


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.
 
Μέτρα της ΕΕ για την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της κρίσης
COVID-19 - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
 
Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη
Λευκορωσία
 
Συζήτηση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
 
Σύσταση  προς  τον  ΑΕ/ΥΕ  και  το  Συμβούλιο  για  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας
επανεξέτασης της Συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) του 2020,
τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις δυνατότητες πυρηνικού αφοπλισμού
 
Συζήτηση: Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
 
Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ
 
Συζήτηση, ψηφοφορία: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου
 
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή
 
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
 
Κινητοποίηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Προσαρμογής  στην  Παγκοσμιοποίηση:
EGF/2020/001  ES/Γαλικία  βοηθητικές  βιομηχανίες  του  ναυπηγικού  κλάδου
 
Ψηφοφορία: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
 
Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την
εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη, 20 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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Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία
της Μολδαβίας
 
Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ψηφοφορία: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου
 
Η κατάσταση της ενεργειακής Ένωσης - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 
 
Εναρμόνιση της Συνθήκης για το Χάρτη ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 
Συζήτηση: Πέμπτη, 22 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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