
 

Νέα της Συνόδου
Στρασβούργο, 10-13 Φεβρουαρίου 2020
 
Προϋπολογισμός της ΕΕ: συζήτηση πριν την κρίσιμη σύνοδο  
Αναμένοντας τη Σύνοδο της ΕΕ (20/2), το ΕΚ θα συζητήσει τις προτεραιότητές
του για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ με εκπροσώπους
του Συμβουλίου και της Επιτροπής. 
 
 
Ψηφοφορία στο ΕΚ για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
με το Βιετνάμ 
Η ενδεχόμενη έγκριση του ΕΚ για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και
επενδύσεων ΕΕ - Βιετνάμ θα συζητηθεί την Τρίτη, ενώ η σχετική πρόταση θα
τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη.
 
 
Διαπραγματεύσεις ΕΕ - ΗΒ: οι θέσεις του ΕΚ για τη μελλοντική
σχέση 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Τρίτη και αναμένεται να υιοθετήσει ψήφισμα
την Τετάρτη με τις θέσεις του για τη σύναψη μιας φιλόδοξης εταιρικής σχέσης
μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
 
Ασφαλής και δίκαιη τεχνητή νοημοσύνη 
Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα μέτρα που πρέπει να πάρει η ΕΕ
για την προστασία των καταναλωτών θα συζητηθούν τη Δευτέρα και θα
υποβληθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη.
 
 
Ισότητα των φύλων: συζήτηση για την Στρατηγική της ΕΕ 
Την Τετάρτη, οι βουλευτές θα συζητήσουν τις προτεραιότητές τους σχετικά με
τη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2024 με την Επιτροπή.
 
 
Συζήτηση για τη μελλοντική πολιτική της ΕΚΤ με την Christine
Lagarde 
Η νέα πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, θα μιλήσει στην Ολομέλεια για
πρώτη φορά για την οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης και τις
δραστηριότητες της ΕΚΤ.
 
 
Η μάχη εναντίον του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του μίσους
στην ΕΕ
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Το ΕΚ θα αξιολογήσει την αντίδραση της ΕΕ σε φαινόμενα αντισημιτισμού,
ρατσισμού και μίσους στην ΕΕ σε συζήτηση την Τρίτη με εκπροσώπους του
Συμβουλίου και της Επιτροπής.
 
 
Προς μία στρατηγική κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων
γεννητικών οργάνων 
Την Τετάρτη θα υποβληθεί ψήφισμα που καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει στρατηγική
για την εξάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών
οργάνων.
 
 
Το κράτος δικαίου κινδυνεύει στην Πολωνία: ανάγκη για άμεση
ανάληψη δράσης 
Την Τρίτη, το ΕΚ θα συζητήσει με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της
Επιτροπής τις συνεχιζόμενες απειλές που αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου στην
Πολωνία.
 
 
Πιθανή άσκηση βέτο στον ενεργειακό σχεδιασμό της ΕΕ  
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν την Τετάρτη για την άσκηση βέτο στη λίστα για
τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος (PIC), λόγω της συμπερίληψης νέων υποδομών
ενέργειας με βάση ορυκτά καύσιμα.
 
 
Συζήτηση για τη βελτίωση των διαδικασιών διεύρυνσης της ΕΕ 
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής για τη
βελτίωση των διαδικασιών για την ένταξη τρίτων χωρών στην ΕΕ τη Δευτέρα. 
 
 
Το ΕΚ ζητά εξηγήσεις για την κατάσταση των προσφύγων στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
Η κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ θα συζητηθεί την Τετάρτη.
 
 
Συρία και σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή: συζήτηση με τον
Josep Borrell 
Την Τρίτη το απόγευμα, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το σχέδιο για τη
Μέση Ανατολή που παρουσίασαν πρόσφατα οι ΗΠΑ και την τρέχουσα κατάσταση
στη Συρία.
 
 
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/2020-02-10
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Προϋπολογισμός της ΕΕ: συζήτηση πριν την
κρίσιμη σύνοδο 
 
Αναμένοντας τη Σύνοδο της ΕΕ (20/2), το ΕΚ θα συζητήσει
τις προτεραιότητές του για τον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ με εκπροσώπους του Συμβουλίου
και της Επιτροπής. 
 
Οι  ευρωβουλευτές  θα  επαναλάβουν  το  αίτημά  τους  για  ένα  φιλόδοξο  Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, το οποίο θα εξασφαλίσει τη συνέχιση
βασικών  πολιτικών  της  ΕΕ  όπως  οι  περιφερειακές  και  αγροτικές  επιδοτήσεις.
Προτεραιότητες όπως η δράση για το κλίμα, η έρευνα, η ψηφιοποίηση, η στήριξη για
τους  νέους  ανθρώπους  (Erasmus+,  πολιτικές  απασχόλησης)  και  τις  μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θα πρέπει να ενισχυθούν. Πρόσφατες προσπάθειες, όπως η αντιμετώπιση
του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η
διαχείριση  του  μεταναστευτικού  -  προσφυγικού  και  η  ασφάλεια  θα  πρέπει  να
χρηματοδοτηθούν  με  νέους  πόρους  και  όχι  εις  βάρος  άλλων  υφιστάμενων
προγραμμάτων.
 
Οι  επικεφαλής κρατών ή  κυβερνήσεων της  ΕΕ θα  συζητήσουν το  μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις 20 Φεβρουαρίου, καθώς δεν έχουν φτάσει ακόμη σε συμφωνία για την κοινή τους
θέση.  Το  Κοινοβούλιο  υιοθέτησε  τη  θέση  του  το  Νοέμβριο  του  2018,  μετά  τη
δημοσίευση  των  προτάσεων  της  Επιτροπής  το  Μάϊο  του  ίδιου  έτους.
 
Διαβάστε  περισσότερες  πληροφορίες  στις  ερωταπαντήσεις  για  το  ΠΔΠ  και
χρησιμοποιήστε τη λίστα με τους πιο σημαντικούς συνδέσμους για να αποκτήσετε την
πιο επίκαιρη και πλήρη ενημέρωση.
 
Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τους δημοσιογράφους με τους
διαπραγματευτές του ΕΚ για τον προϋπολογισμό την Τρίτη το απόγευμα, στις 16.00 -
19.00 (τοπική ώρα) στο κτήριο Louise WEISS, στην αίθουσα S2.2.
 
Την  Τετάρτη  οι  εισηγητές  του  ΕΚ  για  συγκεκριμένα  προγράμματα  (Erasmus,
Δημιουργική  Ευρώπη  και  Ευρωπαϊκό  Σώμα  Αλληλεγγύης)  που  άπτονται  των
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ με το Συμβούλιο θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου
την Τετάρτη στις 15.00 (τοπική ώρα).
 
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181106IPR18317/to-ek-thetei-tis-proteraiotites-chrimatodotisis-gia-ton-proupologismo-meta-to-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff


Σύνδεσμοι
Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την
περίοδο 2021-2027 (στα αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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Ψηφοφορία στο ΕΚ για τη συμφωνία οικονομικής
εταιρικής σχέσης με το Βιετνάμ
 
Η ενδεχόμενη έγκριση του ΕΚ για τη συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ - Βιετνάμ θα συζητηθεί την
Τρίτη, ενώ η σχετική πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία την
Τετάρτη.
 
Η συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών θα καταργήσει επί της ουσίας όλους
τους δασμούς μεταξύ Βιετνάμ και ΕΕ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα
θα εγγυάται την προστασία εμβληματικών προϊόντων της ΕΕ και θα παρέχει πρόσβαση
σε  εταιρείες  της  ΕΕ  σε  δημόσιους  διαγωνισμούς  στο  Βιετνάμ.  Η  σύναψή  της  θα
ενισχύσει την περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο στη χώρα της Νοτιοανατολικής
Ασίας.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή ψηφοφορία για τη σύμβαση
που  αφορά  την  προστασία  των  επενδύσεων  μέσω  ενός  ανεξάρτητου  συστήματος
δικαστικής  επίλυσης  διαφορών  μεταξύ  επενδυτών  και  δημοσίου.
 
Αμέσως μετά την ψηφοφορία ο εισηγητής Geert Bourgeois (Συντηρητικοί, Βέλγιο) και ο
πρόεδρος  της  επιτροπής  Εμπορίου  Bernd  Lange  (Σοσιαλιστές,  Γερμανία)  θα
παραχωρήσουν  συνέντευξη  Τύπου.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μεταξύ των μελών
του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μετά τη Σιγκαπούρη, με το
ύψος των εμπορικών συναλλαγών για αγαθά να ανέρχεται σε 47,6 δισ. ευρώ κάθε χρόνο
με άλλα 3,6 δισ.  ευρώ να αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών.  Οι  εξαγωγές της ΕΕ
παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 5% - 7% το χρόνο, ωστόσο το εμπορικό ισοζύγιο
της ΕΕ με το Βιετνάμ ήταν αρνητικό κατά 27 δισ. ευρώ το 2018.
 
Οι  κύριες  εισαγωγές της ΕΕ από το Βιετνάμ αφορούν εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών,
ρουχισμό και τρόφιμα. Η ΕΕ εξάγει στο Βιετνάμ πρωτίστως μηχανήματα και εξοπλισμό
μεταφορών, χημικά και αγροτικά προϊόντα.
 
Συζήτηση: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Έγκριση
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Συνέντευξη  Τύπου:  Τετάρτη  12  Φεβρουαρίου  στις  14:30  (τοπική  ώρα)  με  τους
GeertBourgeois  (Συντηρητικοί,  Bέλγιο)  και  BerndLange  (Σοσιαλιστές,  Γερμανία)
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο σύστασης - συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Σχέδιο έκθεσης νομοθετικού ψηφίσματος - συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Σχέδιο σύστασης - σύμβαση προστασίας επενδύσεων
Σχέδιο έκθεσης νομοθετικού ψηφίσματος - σύμβαση προστασίας επενδύσεων
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή Εμπορίου (21.01.2020 - στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα του εισηγητή: Geert Bourgeois (Συντηρητικοί, Βέλγιο)
Φάκελος διαδικασίας - συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Φάκελος διαδικασίας - σύμβαση προστασίας επενδύσεων
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «EU-Vietnam trade and investment protection agreements»
(14.11.2019 - στα αγγλικά)
Σχετικές πληροφορίες για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ « Trade and investment agreements with Vietnam»
(Φεβρουάριος 2020) (στα αγγλικά)
Συνέντευξη με τον εισηγητή: «EU-Vietnam trade deal: what are the benefits?» (στα
αγγλικά)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200131STO71518/eu-vietnam-trade-deal-what-are-the-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200131STO71518/eu-vietnam-trade-deal-what-are-the-benefits
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Διαπραγματεύσεις ΕΕ - ΗΒ: οι θέσεις του ΕΚ για τη
μελλοντική σχέση
 
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Τρίτη και αναμένεται να
υιοθετήσει ψήφισμα την Τετάρτη με τις θέσεις του για τη
σύναψη μιας φιλόδοξης εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και
Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Με αφετηρία το προσχέδιο των οδηγιών της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις, οι
οποίες παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Michel Barnier στις
3 Φεβρουαρίου, το ψήφισμα θα αποτελέσει την αρχική συνεισφορά του Κοινοβουλίου
όσον  αφορά  τις  επικείμενες  διαπραγματεύσεις  με  την  κυβέρνηση  του  Ηνωμένου
Βασιλείου σχετικά με την εταιρική σχέση που θα πρέπει να συναφθεί λόγω του Brexit.
 
Οι διαπραγματευτικές οδηγίες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν το σκοπό,
το πεδίο και τους επιμέρους στόχους των συνομιλιών. Θα πρέπει να εγκριθούν από τους
εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο.
 
Οποιαδήποτε τελική μελλοντική συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση του Κοινοβουλίου
στο σύνολό της για να τεθεί σε ισχύ. Το Κοινοβούλιο θα συστήσει μια ομάδα εργασίας
ειδικά για αυτό το σκοπό, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τις διαπραγματεύσεις (τις
οποίες θα διαχειριστεί η Επιτροπή) και να συντονίσει τις ενέργειες του Κοινοβουλίου
στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.
 
Το  Συμβούλιο  αναμένεται  να  υιοθετήσει  τις  θέσεις  του  και  να  στηρίξει  τις
διαπραγματευτικές  οδηγίες  της  Επιτροπής  στις  25  February,  γεγονός  το  οποίο  θα
επιτρέψει  την  εκκίνηση  του  πρώτου  γύρου  των  συνομιλιών  στις  αρχές  Μαρτίου.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου. Η
περιορισμένης διάρκειας μεταβατική περίοδος, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της
Συμφωνίας  Αποχώρησης,  ξεκίνησε  την  1η  Φεβρουαρίου  και  θα  εκπνεύσει  στις  31
Δεκεμβρίου  του  τρέχοντος  έτους.
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 

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://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_en


Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: Η συμφωνία για το Brexit εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(29.01.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «The European Parliament after Brexit» (14-01-2020 - στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «The revised Brexit deal: What has changed and next steps?»
(22-10-2019 - στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Brexit: The final countdown [What Think Tanks are thinking]»
(24-01-2020 - στα αγγλικά)
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/el/press-room/20200128IPR71204/i-sumfonia-gia-to-brexit-egkrithike-apo-to-europaiko-koinovoulio
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200128IPR71204/i-sumfonia-gia-to-brexit-egkrithike-apo-to-europaiko-koinovoulio
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)642259
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)642259
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/brexit_13108_pk


Ασφαλής και δίκαιη τεχνητή νοημοσύνη
 
Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα μέτρα που
πρέπει να πάρει η ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
θα συζητηθούν τη Δευτέρα και θα υποβληθούν σε
ψηφοφορία την Τετάρτη.
 
Η  συζήτηση  και  η  ψηφοφορία  στη  σύνοδο  της  ολομέλειας  πραγματοποιούνται  εν
αναμονή της δημοσίευσης της λευκής βίβλου της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή
προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στις 19
Φεβρουαρίου 2020.
 
Κατά την αλληλεπίδραση με κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων, θα
πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση τον τρόπο λειτουργίας του, πληροφορίες για την
επικοινωνία  με  κάποιον  αρμόδιο  και  δίοδοι  για  τον  έλεγχο  και  τη  διόρθωση  των
αποφάσεων  του  συστήματος,  σύμφωνα  με  το  σχέδιο  ψηφίσματος  της  επιτροπής
Εσωτερικής  Αγοράς  και  Προστασίας  των  Καταναλωτών  του  ΕΚ.
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει  προτάσεις  για  τη
μεταρρύθμιση  των  κανόνων  σχετικά  με  την  ασφάλεια  των  καταναλωτών  (π.χ.
μηχανήματα και παιχνίδια) και τη νομική ευθύνη προσώπων για προϊόντα με δυνατότητες
τεχνητής νοημοσύνης.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, με ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: «Artificial intelligence: EU must ensure a fair and safe use for consumers»
(23.01.2020 - στα αγγλικά)
Σχέδιο ψηφίσματος της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς την Επιτροπή
Δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Petra De Sutter (Πράσινοι, Βέλγιο)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Understanding algorithmic decision-making: Opportunities and
challenges» (στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «A governance framework for algorithmic accountability and
transparency» (στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Global Trendometer - Auditing algorithms to avoid bias» (στα
αγγλικά)
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://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_EL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Ισότητα των φύλων: συζήτηση για την
Στρατηγική της ΕΕ
 
Την Τετάρτη, οι βουλευτές θα συζητήσουν τις
προτεραιότητές τους σχετικά με τη Στρατηγική για την
Ισότητα των Φύλων 2020-2024 με την Επιτροπή.
 
Η συζήτηση θα συμβάλει στη μελλοντική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, την
οποία αναμένεται να παρουσιάσει η Επιτροπή το διάστημα κοντά στην Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας (8 Μαρτίου).
 
Στη συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο, η Επίτροπος για την Ισότητα, Helena
Dalli, δεσμεύτηκε να παρουσιάσει μια νέα Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων (2020-
2024) κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να
καθορίσει ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών και θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες
γραμμές  και  συγκεκριμένα  μέτρα  για  θέματα  όπως  η  βία  κατά  των  γυναικών,  η
μισθολογική  διαφάνεια  και  το  χάσμα  των  αμοιβών  μεταξύ  των  φύλων,  η  ίση
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, η
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και θέματα που αφορούν
την  ισότητα  των  φύλων  στα  πεδία  της  κλιματικής  αλλαγής  και  της  τεχνητής
νοημοσύνης.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
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://multimedia.europarl.europa.eu/el/-hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality-opening-statement-by-helena-dalli_I177923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Συζήτηση για τη μελλοντική πολιτική της ΕΚΤ με
την Christine Lagarde
 
Η νέα πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, θα μιλήσει
στην Ολομέλεια για πρώτη φορά για την οικονομική
διακυβέρνηση της ευρωζώνης και τις δραστηριότητες της
ΕΚΤ.
 
Ο οικολογικός προσανατολισμός της οικονομίας, η χρηματοοικονομική τεχνολογία και η
οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης, μετά τη πρόσφατη κλιμάκωση των εμπορικών
εντάσεων και των επιπτώσεων του Brexit, είναι πιθανό να συζητηθούν την Τρίτη.
 
Την Τετάρτη, θα υποβληθεί ψήφισμα με τις προτεραιότητες του ΕΚ όσον αφορά τον
ρόλο της ΕΚΤ στην ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε
περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι
ευρωβουλευτές μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές της
ΕΚΤ.
 
Μετά από ακρόαση, η κα Lagarde εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 17 Σεπτεμβρίου για να ηγηθεί
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2019 έως το 2024.
 
Συζήτηση: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
το 2018
Φάκελος διαδικασίας (στα αγγλικά)
Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στην επιτροπή Οικονομικών (04-11-2019, στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Challenges ahead for the European Central Bank: Navigating in
the Dark?» (16-09-2019, στα αγγλικά)
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/ECON-PR-642911_EL.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-642911_EL.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2129(INI)
http://www.europarl.europa.eu/streaming/el.html?event=20191104-1500-COMMITTEE-ECON&start=2019-11-04T16:46:42Z&end=2019-11-04T17:12:27Z&language=el
http://www.europarl.europa.eu/streaming/el.html?event=20191104-1500-COMMITTEE-ECON&start=2019-11-04T16:46:42Z&end=2019-11-04T17:12:27Z&language=el
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Η μάχη εναντίον του αντισημιτισμού, του
ρατσισμού και του μίσους στην ΕΕ
 
Το ΕΚ θα αξιολογήσει την αντίδραση της ΕΕ σε φαινόμενα
αντισημιτισμού, ρατσισμού και μίσους στην ΕΕ σε
συζήτηση την Τρίτη με εκπροσώπους του Συμβουλίου και
της Επιτροπής.
 
Πολλοί  ευρωβουλευτές  ανησυχούν  ιδιαίτερα  για  την  αύξηση  των  αντισημιτικών
επιθέσεων  σε  ορισμένα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ,  όπως  αυτή  από  δεξιό  εξτρεμιστή  σε
συναγωγή στην πόλη Halle της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 2019, όπου δολοφονήθηκαν
δύο  άνθρωποι.  Άλλοι  επισημαίνουν  τον  αυξανόμενο  αριθμό  εγκλημάτων  μίσους,
ψηφιακών και μη, λόγω φυλής, εθνότητας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 
Συζήτηση: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 22.01.2019 - στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου: «Parliament commemorates the liberation of Auschwitz 75 years ago» (στα
αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Jewish communities in the EU» (January 2020 - στα αγγλικά)
Ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (1.06.2017)
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρο 21:
Απαγόρευση διακρίσεων
Δελτίο Τύπου: Τέλος στο ρατσισμό απέναντι στους αφρικανικής καταγωγής
Ευρωπαίους (27.3.2019)
Ψήφισμα σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των
διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (7.02.2018)
Δελτίο Τύπου: Τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ κινδυνεύουν σε πολλά κράτη μέλη
(16.01.2019)
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/commission/presscorner/detail/el/memo_19_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_EL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190321IPR32133/telos-sto-ratsismo-apenanti-stous-afrikanikis-katagogis-europaious
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190321IPR32133/telos-sto-ratsismo-apenanti-stous-afrikanikis-katagogis-europaious
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190109IPR23026/ta-themeliodi-dikaiomata-tis-ee-kinduneuoun-se-polla-krati-meli
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190109IPR23026/ta-themeliodi-dikaiomata-tis-ee-kinduneuoun-se-polla-krati-meli
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Προς μία στρατηγική κατά του ακρωτηριασμού
των γυναικείων γεννητικών οργάνων
 
Την Τετάρτη θα υποβληθεί ψήφισμα που καλεί την ΕΕ να
υιοθετήσει στρατηγική για την εξάλειψη της πρακτικής του
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
 
Μετά τη  συζήτηση στην  Ολομέλεια  στις  18  Δεκεμβρίου  και  την  Παγκόσμια  Ημέρα
Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στις 6
Φεβρουαρίου, θα υποβληθεί στη σύνοδο της ολομέλειας ψήφισμα που ζητά από την ΕΕ
να υιοθετήσει  στρατηγική  για  την  εξάλειψη της  πρακτικής  αυτής («Female  Genital
Mutilation»  ή  «FGM»)  παγκοσμίως.
 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως
ζουν σήμερα με τις βλαβερές συνέπειες της πρακτικής αυτής. Στην Ευρώπη, εκτιμάται
ότι περίπου 180.000 κορίτσια και γυναίκες κινδυνεύουν κάθε χρόνο.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Στον όρο «ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων» περιλαμβάνονται όλες
οι  πρακτικές που συνεπάγονται  τον μερικό ή ολικό ακρωτηριασμό των εξωτερικών
θηλυκών γεννητικών οργάνων ή άλλη βλάβη των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη
ιατρικούς λόγους. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των κοριτσιών και των γυναικών.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Μη νομοθετικό ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων: ιστοσελίδα αφιερωμένη στον
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ (στα αγγλικά)
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/ep-live/el/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Το κράτος δικαίου κινδυνεύει στην Πολωνία:
ανάγκη για άμεση ανάληψη δράσης
 
Την Τρίτη, το ΕΚ θα συζητήσει με εκπροσώπους του
Συμβουλίου και της Επιτροπής τις συνεχιζόμενες απειλές
που αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου στην Πολωνία.
 
Σε συνέχεια του πρόσφατου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη
συνεχιζόμενη επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία  και  την  Ουγγαρία,  η
συζήτηση στην Ολομέλεια θα αφορά την «αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει
αποτελεσματικά το άρθρο 7(1)»,  καθώς και  τις  τελευταίες εξελίξεις  στην Πολωνία
σχετικά  με  τη  μεταρρύθμιση  του  δικαστικού  σώματος.  Οι  ευρωβουλευτές  θα
επισημάνουν επίσης την «άμεση ανάγκη» για ένα μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία,
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτείνει το Κοινοβούλιο.
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει την ανάληψη δράσης από το Δεκέμβριο του 2017
λόγω  ανησυχιών  για  την  ανεξαρτησία  του  δικαστικού  σώματος.  Σε  ψήφισμα  που
υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2018, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή ότι ο
διαχωρισμός  των  εξουσιών,  η  ανεξαρτησία  των  δικαστηρίων  και  τα  θεμελιώδη
δικαιώματα  βρίσκονται  σε  κίνδυνο.
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης, το
Συμβούλιο μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης
των  αξιών  της  ΕΕ  σε  κάποια  χώρα.  Στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  αυτής,
πραγματοποιούνται ακροάσεις στο Συμβούλιο με τις εθνικές αρχές. Η κυβέρνηση της
Πολωνίας έχει υπεραμυνθεί των θέσεών της σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, μεταξύ
Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2018.
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με ομοφωνία
και με τη συναίνεση του Κοινοβουλίου, ότι υπάρχει σοβαρή και συνεχής παραβίαση του
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η απόφαση αυτή
μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, όπως, για παράδειγμα, την αναστολή του δικαιώματος
ψήφου μιας χώρας στο Συμβούλιο.
 
Συζήτηση: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69907/epideinosi-tou-kratous-dikaiou-se-ouggaria-kai-polonia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69907/epideinosi-tou-kratous-dikaiou-se-ouggaria-kai-polonia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69907/epideinosi-tou-kratous-dikaiou-se-ouggaria-kai-polonia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69907/epideinosi-tou-kratous-dikaiou-se-ouggaria-kai-polonia
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012M007


Σύνδεσμοι
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «Protecting the rule of law in
the EU: Existing mechanisms and possible improvements» (06.12.2019 - στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου «Rule of law in Poland and Hungary: MEPs ask for better protection of EU
values» (17.12.2019 - στα αγγλικά)
Γράφημα - Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πως μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει
Ιστοσελίδα επιτροπής πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων
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

16 I 23

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/kratos-dikaiou-stin-polonia-i-diadikasia-energopoiisis-tou-arthrou-7
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/rule-of-law-8th-parliamentary-term_10601_pk


Πιθανή άσκηση βέτο στον ενεργειακό σχεδιασμό
της ΕΕ 
 
Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν την Τετάρτη για την
άσκηση βέτο στη λίστα για τα σχέδια κοινού
ενδιαφέροντος (PIC), λόγω της συμπερίληψης νέων
υποδομών ενέργειας με βάση ορυκτά καύσιμα.
 
Η κατασκευή νέων έργων υποδομής φυσικού αερίου που συμπεριλαμβάνονται στην κατ’
εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής θα συνεχίσει  την εξάρτηση της Ευρώπης από
ορυκτά καύσιμα με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους στόχους της Συμφωνίας του
Παρισιού, σύμφωνα με το ψήφισμα που θα υποβληθεί την Τετάρτη.
 
Τη  Δευτέρα,  οι  ευρωβουλευτές  θα  συζητήσουν  επίσης  με  την  Επιτροπή  την
αναμενόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα
στον τομέα της ενέργειας.
 
Αν το Κοινοβούλιο αντιταχθεί στον κατάλογο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση.
 
Σχετικές Πληροφορίες
 
Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου στον Τομέα της Ενέργειας
(ΔΕΔ-Ε) που εγκρίθηκε το 2013, η Επιτροπή εντοπίζει τα σημαντικότερα σχέδια κοινού
ενδιαφέροντος  («PICs»)  σε  ολόκληρη  την  ΕΕ,  ώστε  τα  έργα  αυτά  να  μπορούν  να
χρησιμοποιήσουν απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης και να έχουν το δικαίωμα
να κάνουν αιτήσεις για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την
Ευρώπη».
 
Τα περισσότερα έργα αποσκοπούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλα τα σημεία της ΕΕ, κλείνοντας διασυνοριακά κενά
στο δίκτυο και ενισχύοντας την τοπική χωρητικότητα ενεργειακής αποθήκευσης.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, ένσταση βάσει του Άρθρου 111 του
Κανονισμού του ΕΚ
 

Σύνοδος Ολομέλειας

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy


Σύνδεσμοι
Ερώτηση προς την Επιτροπή (Άρθρο 136 του Κανονισμού) με θέμα την αναθεώρηση
των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές
Δελτίο Τύπου: «New energy Projects of Common Interest for the Energy Union built on
European solidarity» (31.10.2019 - 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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_EL.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6203


Συζήτηση για τη βελτίωση των διαδικασιών
διεύρυνσης της ΕΕ
 
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τις προτάσεις της
Επιτροπής για τη βελτίωση των διαδικασιών για την ένταξη
τρίτων χωρών στην ΕΕ τη Δευτέρα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα την ανανεωμένη προσέγγισή της για τις
διαδικασίες ένταξης νέων χωρών στην ΕΕ, η οποία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στη
διεύρυνση της ΕΕ. Ο Επίτροπος Olivér Várhelyi παρουσίασε ήδη τις προτάσεις αυτές στην
επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ την περασμένη Τετάρτη και θα ακολουθήσει
συζήτηση στη σύνοδο της ολομέλειας τη Δευτέρα.
 
Οι νέες πρακτικές, οι οποίες σκοπεύουν να βοηθήσουν την ΕΕ να προετοιμάσει και να
διαπραγματευτεί με χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ, βασίζεται σε τέσσερις
αρχές: αξιοπιστία, προβλεψιμότητα, δυναμισμό και πολιτική καθοδήγηση.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η αναθεώρηση αυτή πραγματοποιείται στον απόηχο της απογοήτευσης για την αποτυχία
του Συμβουλίου να συμφωνήσει επί της έναρξης των ενταξιακών συνομιλιών με τη
Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.
 
Το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία έχουν ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις,
η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν χαρακτηριστεί υποψήφιες προς ένταξη χώρες,
ενώ η Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο είναι πιθανές υποψήφιες χώρες.
 
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 
 
Διαδικασία: Δηλώσεις της Επιτροπής
 
Σύνδεσμοι
Ψήφισμα του ΕΚ για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια
Μακεδονία και την Αλβανία (24.10.2019)
Δηλώσεις του Προέδρου Sassoli κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αλβανία
(03.02.2020 - στα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά)
Θεματολογικά δελτία για την ΕΕ: Η διεύρυνση της Ένωσης
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/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_182
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191021IPR64717/failure-to-open-accession-talks-with-albania-and-north-macedonia-is-a-mistake
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191021IPR64717/failure-to-open-accession-talks-with-albania-and-north-macedonia-is-a-mistake
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/167/the-enlargement-of-the-union
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/home


Το ΕΚ ζητά εξηγήσεις για την κατάσταση των
προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
 
Η κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα συζητηθεί την Τετάρτη.
 
Οι  ευρωβουλευτές  θα  ρωτήσουν  το  Συμβούλιο  και  την  Επιτροπή  σχετικά  με  τις
καταγγελίες για βίαιες επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Κροατίας με τη Βοσνία, οι
οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, αποτελούν παραβίαση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου
καθώς δεν επιτρέπουν την άσκηση του δικαιώματος της αίτησης ασύλου. Παρόμοια
περιστατικά, αν και σε μικρότερη κλίμακα, έχουν παρατηρηθεί στα χερσαία σύνορα
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και στα ισπανικά σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Θέουτα και
Μελίγια.
 
Η δραματική κατάσταση των προσφύγων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα κέντρα
κράτησης της Λιβύης είναι επίσης πιθανό να συζητηθεί.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς ψήφισμα
 
Σύνδεσμοι
Συζήτηση για την κατάσταση των μεταναστών στη Βοσνία, και ιδίως στο Bihać
(14.11.2019)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Situation of migrants in Bosnia and Herzegovina» (14.11.2020)
(στα αγγλικά)
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

20 I 23

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/migration_13001_pk


Συρία και σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή:
συζήτηση με τον Josep Borrell
 
Την Τρίτη το απόγευμα, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν
το σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που παρουσίασαν
πρόσφατα οι ΗΠΑ και την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία.
 
Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή που στοχεύει στην εξεύρεση λύσης στην
σύγκρουση Ισραήλ - Παλαιστίνης προβλέπει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και
την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας επί των εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική
Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
 
Το σχέδιο χαρακτηρίζει επίσης την Ιερουσαλήμ «αδιαίρετη» πρωτεύουσα του Ισραήλ,
επιτρέποντας ταυτόχρονα την ύπαρξη μιας μελλοντικής παλαιστινιακής πρωτεύουσας
που θα περιλαμβάνει τμήμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.
 
Ορισμένα βασικά μέρη για την ειρηνευτική διαδικασία, όπως η παλαιστινιακή ηγεσία, ο
Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, απέρριψαν το σχέδιο
στο  σύνολό  του.  Ο  επικεφαλής  της  εξωτερικής  πολιτικής  της  ΕΕ  Josep  Borrell  το
κατήγγειλε  επίσης  σε  πρόσφατη  δήλωση.
 
Την  ίδια  ημέρα,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  θα  κάνει  απολογισμό  της  τρέχουσας
κατάστασης  στη  Συρία.
 
Συζήτηση: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
 
Διαδικασία: Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς
ψήφισμα
 
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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•
•
•

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.
 
Αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης - Δήλωση της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου
 
Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της
Γυναίκας - Προφορική ερώτηση με ψήφισμα
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου
 
Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ - Προφορικές ερωτήσεις με ψήφισμα
 
Συζήτηση: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Μόλυβδος και οι ενώσεις του
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το ξέσπασμα του κοροναϊού. 
Guinea Conakry, ιδίως η βία κατά διαδηλωτών 
Η παιδική εργασία στα ορυχεία στη Μαδαγασκάρη
 

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 
 
Η κατάσταση στην ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος μετά τα Luanda
Leaks - Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Μια κοινωνική Ευρώπη σε ένα ψηφιακό κόσμο
 
Συζήτηση: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου
 
Μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής - προφορική ερώτηση
 
Συζήτηση: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου
 
Σύστημα για το διαδικτυακό μητρώο γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO)

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

22 I 23



Συζήτηση: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου
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