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1. Η Επιτροπή επιβάλλει οριστικά μέτρα διασφάλισης στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κανονισμό για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης
στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα. Τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα
από αύριο, στις 2 Φεβρουαρίου, και θα αντικαταστήσουν τα προσωρινά μέτρα που
εφαρμόζονται από τον Ιούλιο του 2018.
Τον Μάρτιο του 2018 δρομολογήθηκε έρευνα της Επιτροπής στο πλαίσιο της αντίδρασης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν δασμούς στα
προϊόντα χάλυβα. Η εν λόγω έρευνα κατέδειξε ότι οι εισαγωγές προϊόντων χάλυβα στην ΕΕ
αυξάνονται κατακόρυφα. Το γεγονός αυτό απειλεί σοβαρά τις χαλυβουργικές επιχειρήσεις, οι
οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση λόγω της συνεχιζόμενης πλεονάζουσας
παραγωγικής ικανότητας στην παγκόσμια αγορά χάλυβα και ενός πρωτοφανούς αριθμού
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από ορισμένους εμπορικούς εταίρους. Οι περιορισμοί στην
αγορά των ΗΠΑ που προκαλούνται από την επιβολή δασμών στον χάλυβα βάσει του άρθρου 232
είναι η αιτία της εκτροπής των εμπορικών ροών προς την ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-821_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κανονισμός για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης στον χάλυβα
Προσωρινά μέτρα - Ιούλιος 2018
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2. Διαγωνισμός Juvenes Translatores: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του
ετήσιου μεταφραστικού διαγωνισμού της για σχολεία
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2019
Συγχαρητήρια στους 28 νικητές του 12ου μεταφραστικού διαγωνισμού Juvenes Translatores της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης!
Ο καλύτερος νέος μεταφραστής από κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ θα μεταβεί τώρα
στις Βρυξέλλες για να παραλάβει το βραβείο του και να συναντηθεί με τους επαγγελματίες
μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τους συντάκτες των 28 καλύτερων μεταφράσεων για
το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον ετήσιο διαγωνισμό Juvenes
Translatores για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής —οι διοργανωτές του διαγωνισμού— τους επέλεξαν μεταξύ 3.252 συμμετεχόντων από
751 σχολεία σε όλη την Ευρώπη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-803_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
- Ανακοίνωση του διαγωνισμού
- Διαγωνισμός Juvenes Translatores: https://ec.europa.eu/info/education/skills-andqualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
- Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στο Twitter: @Translatores
________________________________________________________________________________
3. Καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο — Ο κώδικας δεοντολογίας
της ΕΕ διασφαλίζει ταχεία ανταπόκριση
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2019
Η τέταρτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ δείχνει ότι αυτή η πρωτοβουλία της
Επιτροπής αποφέρει επιτυχή αποτελέσματα.
Οι εταιρείες πληροφορικής αξιολογούν πλέον το 89 % του επισημασμένου περιεχομένου εντός
24 ωρών, ενώ το 72 % του περιεχομένου που θεωρείται παράνομη ρητορική μίσους
αφαιρείται, σε σύγκριση με το 40 % και το 28 % αντίστοιχα, όταν τέθηκε σε ισχύ ο κώδικας
δεοντολογίας το 2016. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να βελτιώσουν την παροχή
ανατροφοδότησης προς τους χρήστες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-805_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
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Ενημερωτικό δελτίο με βασικά αριθμητικά στοιχεία για την τέταρτη παρακολούθηση του κώδικα
δεοντολογίας
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς ο κώδικας δεοντολογίας συνέβαλε στην καταπολέμηση της παράνομης
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την τέταρτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας για την
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο
________________________________________________________________________________
4. Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων
Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2019
Ενόψει της 6ης Φεβρουαρίου 2019, παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό
των γυναικείων γεννητικών οργάνων , η Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ο Γιοχάνες Χαν, επίτροπος αρμόδιος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις
διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, ο Νέβεν Μίμιτσα, επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή
συνεργασία και ανάπτυξη και η Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους
καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για την
εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και προέβησαν στην
ακόλουθη δήλωση:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-810_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ε&Α - Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και δράση της ΕΕ για την εξάλειψη
αυτής της πρακτικής
Πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ
Μελέτη σχετικά με τον κίνδυνο ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε 6 χώρες
της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα)
________________________________________________________________________________
5. Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή συνιστά τη διαπραγμάτευση διεθνών κανόνων για τη λήψη
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά σήμερα τη διεξαγωγή δύο διεθνών διαπραγματεύσεων σχετικά
με τους διασυνοριακούς κανόνες για τη λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.
Επειδή για την πλειονότητα των ποινικών ερευνών απαιτείται πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία
που βρίσκονται στο διαδίκτυο και συχνά εκτός της ΕΕ, είναι επείγουσα η ανάγκη να εξοπλιστούν
οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές με γρήγορα και αποτελεσματικά εργαλεία, κατάλληλα για τη
σύγχρονη πραγματικότητα.
Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή
υποβάλλει δύο εντολές διαπραγμάτευσης, μία για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες
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Πολιτείες και μία σχετικά με το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου
της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της λεγόμενης «Σύμβασης της Βουδαπέστης».
Αμφότερες οι εντολές, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο, περιλαμβάνουν ειδικές
εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και των δικονομικών
δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-843_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εντολή για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τα ηλεκτρονικά
αποδεικτικά στοιχεία
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εντολή για πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βουδαπέστης
Σύσταση που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τη
διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία
Σύσταση για τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάρτιση δεύτερου
πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον
κυβερνοχώρο (CETS αριθ. 185)
Σύνδεσμοι προς όλα τα διαθέσιμα έγγραφα βρίσκονται εδώ.
________________________________________________________________________________
6. Ερωτήσεις και απαντήσεις - Η Επιτροπή διευκολύνει τους πολίτες να έχουν ασφαλή
διασυνοριακή πρόσβαση σε δεδομένα υγείας
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ποιοι είναι οι στόχοι της σύστασης;
Στόχος της σύστασης είναι να διευκολύνει τους πολίτες της ΕΕ να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα
μητρώα υγείας τους σε όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού μορφότυπου ο οποίος θα επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μητρώων υγείας
με ασφαλή τρόπο, με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων.
Τα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει τα πρώτα μέτρα για να καταστήσουν διαλειτουργικά ορισμένα
τμήματα των μητρώων υγείας, όπως τα συνοπτικά ιστορικά υγείας και τις ηλεκτρονικές
συνταγογραφήσεις. Η σύσταση προχωρά ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας στα κράτη μέλη να
επεκτείνουν το έργο αυτό σε τρεις νέους τομείς των μητρώων υγείας: στους τομείς των
εργαστηριακών δοκιμών, των ιατρικών εξιτηρίων, καθώς και των ιατρικών απεικονίσεων και των
γνωματεύσεών τους. Επιπλέον, το κείμενο θέτει τη βάση για τις απαραίτητες τεχνικές
προδιαγραφές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ανταλλαγές μητρώων υγείας.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει επίσης ως στόχο να θέσει τη μελλοντική ανάπτυξη του έργου σε ένα
σαφές πλαίσιο, με τον καθορισμό αρχών για την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών υγείας
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και με μια διαδικασία διακυβέρνησης στην οποία θα
συμμετέχουν η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς.
Πώς θα ωφελήσει η σύσταση τους πολίτες και τους γιατρούς;
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-853_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή διευκολύνει τους πολίτες να έχουν ασφαλή διασυνοριακή πρόσβαση
σε δεδομένα υγείας
Commission Recommendation on a European electronic Health Record exchange format
Infographic Impact of European Exchange format of Electronic Health Records
Συνοπτική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης με τίτλο «οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής
οικονομίας των δεδομένων»
Δημόσια διαβούλευση για την υγεία και την περίθαλψη στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων
Κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας
Ψηφιακή ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων και συνοπτικών ιστορικών ασθενών
________________________________________________________________________________
7. Η Επιτροπή διευκολύνει την ασφαλή και διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών στα
δεδομένα υγείας τους
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος
που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας τους
σε όλα τα κράτη μέλη.
Επί του παρόντος η δυνατότητα πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών στα ηλεκτρονικά ιατρικά
μητρώα τους σε ολόκληρη την ΕΕ διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ενώ ορισμένοι πολίτες
έχουν δυνατότητα πρόσβασης σ' ένα τμήμα των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας τους σε εθνικό ή
διασυνοριακό επίπεδο, πολλοί άλλοι έχουν περιορισμένη ή και μηδενική ψηφιακή πρόσβαση. Για
τον λόγο αυτό, η Επιτροπή διατυπώνει σήμερα ορισμένες συστάσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν
τη διασυνοριακή και ασφαλή πρόσβαση, σε πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την
προστασία των δεδομένων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-842_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών
μητρώων υγείας
Ερωτήσεις και απαντήσεις
«Infographic Impact of European Exchange format of Electronic Health Records» (Γράφημα για τον
αντίκτυπο του ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας)
Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση
«Digital Economy and Society Index Report 2018 – Digital Public Services» (Έκθεση του Δείκτη
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2018 - Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες)
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 460: «Attitudes towards the impact of digitisation and automation on
daily life» (Απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού στην
καθημερινή ζωή)
Διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας
________________________________________________________________________________
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8. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρακτικές ρυθμίσεις για τους επιτρόπους που συμμετέχουν στις
ευρωεκλογές
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα λεπτομερείς και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής που πραγματοποιούν
προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή του αναθεωρημένου
κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Νοέμβριο του 2016 ο πρόεδρος
Γιούνκερ πρότεινε νέο κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να δοθεί ρητά το δικαίωμα στους
επιτρόπους —εκ των οποίων όλοι είναι έμπειροι πολιτικοί υψηλού επιπέδου— να συμμετάσχουν
ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής
υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής, χωρίς να χρειάζεται να παύσουν να ασκούν
προσωρινά τα καθήκοντά τους στην Επιτροπή. Ο τροποποιημένος κώδικας δεοντολογίας τέθηκε
σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ευρωπαϊκές εκλογές (06 Φεβρουαρίου 2019)
- Δελτίο Τύπου «Τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που καθιστά αυστηρότερους τους
κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (31 Ιανουαρίου 2018)
- Κώδικας δεοντολογίας για τους επιτρόπους, 2018 (31 Ιανουαρίου 2018)
- Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (17 Φεβρουαρίου 2018)
- Κείμενο του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ
________________________________________________________________________________
9. Ένωση Κεφαλαιαγορών: επίτευξη συμφωνίας για τα μέτρα βελτίωσης της αγοράς
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ
Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες που
καθιστούν ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
της ΕΕ την πώληση κεφαλαίων σε ευρύτερο φάσμα επενδυτών.
Με τη σειρά τους, οι επενδυτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο φάσμα
επενδυτικών προϊόντων σε καλύτερη τιμή.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
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Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή διανομή
κεφαλαίων
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή
διανομή κεφαλαίων
Ένωση Κεφαλαιαγορών στον ιστότοπο της ΓΔ FISMA
________________________________________________________________________________
10. Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας: η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή
συμφωνία που επιτεύχθηκε
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή
συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία με σκοπό τη
δημιουργία πιο διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας, ιδίως για τους εργαζομένους σε
άτυπες μορφές απασχόλησης. Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, επικρότησε τη συμφωνία με
την ακόλουθη δήλωση:
«Χάρη στην πρωτοβουλία μας να εξασφαλίσουμε διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας,
θα προσφέρουμε προστασία σε περισσότερους εργαζομένους ανά την Ευρώπη —και ιδίως τον
ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές απασχόλησης, όπως
οι “ευέλικτες θέσεις εργασίας” (“flexijobs”) και οι συμβάσεις κατά παραγγελία, καθώς και τους
οικιακούς βοηθούς.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Προς διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των
όρων εργασίας
Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ
________________________________________________________________________________
11. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη μετριάζεται εν μέσω παγκόσμιων
αβεβαιοτήτων
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2019
Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019,
με πρόβλεψη για επέκταση σε όλα τα κράτη μέλη. Ο ρυθμός ανάπτυξης συνολικά προβλέπεται να
είναι συγκρατημένος σε σύγκριση με τα υψηλά ποσοστά των τελευταίων ετών και οι προοπτικές
χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
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Πλήρες κείμενο: Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2019
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @pierremoscovici
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin
Προηγούμενο δελτίο Τύπου: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή αλλά
λιγότερο δυναμική ανάπτυξη εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας
Προηγούμενες προβλέψεις (πλήρες έγγραφο): Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018:
________________________________________________________________________________
12. Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ — Ερωτήσεις και
απαντήσεις
Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2019
Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ — Ερωτήσεις και
απαντήσεις
Τι είναι τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και γιατί αποτελούν πρόβλημα στην ΕΕ;
Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα είναι πλαστά φάρμακα που μιμούνται τα πραγματικά, εγκεκριμένα
φάρμακα.
Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα ενδέχεται να περιέχουν συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των
δραστικών ουσιών, τα οποία είναι χαμηλής ποιότητας ή σε ακατάλληλη δοσολογία — είτε πολύ
υψηλή είτε πολύ χαμηλή. Δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί στην αναγκαία αξιολόγηση
ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όπως απαιτείται από τη διαδικασία έγκρισης
της ΕΕ, ενδέχεται να συνιστούν σοβαρή απειλή για την υγεία.
Γνωρίζουμε πόσα ψευδεπίγραφα φάρμακα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ;

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-802_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_en
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 11

________________________________________________________________________________
13. Ψευδεπίγραφα φάρμακα: νέοι κανόνες για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών
Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2019
Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ εδώ και πολύ
καιρό – υπερβολικά πολύ. Από αύριο τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά ασφάλειας για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ.
Από τώρα και στο εξής, οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τοποθετούν έναν
δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα και έναν μηχανισμό ανίχνευσης της παραποίησης στο κουτί
των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τα φαρμακεία –συμπεριλαμβανομένων των
διαδικτυακών– και τα νοσοκομεία θα οφείλουν να ελέγχουν τη γνησιότητα των φαρμάκων
προτού τα χορηγήσουν στους ασθενείς. Αυτό είναι το τελικό βήμα στην εφαρμογή της οδηγίας
για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, που εκδόθηκε το 2011 και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της
ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων που πωλούνται στην ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-872_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις συχνές απορίες για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα
________________________________________________________________________________
14. 112: ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης στις χώρες της ΕΕ
Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης που μπορείτε να καλείτε δωρεάν από
σταθερά και κινητά τηλέφωνα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Καλώντας τον αριθμό αυτό συνδέεστε απευθείας με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών: αστυνομία, ασθενοφόρα, πυροσβεστική.
Εκτός από το 112, λειτουργούν και οι εθνικοί αριθμοί έκτακτης ανάγκης, αλλά το 112 είναι ο
μόνος αριθμός μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όλων των
κρατών μελών της ΕΕ.
Το 112 χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες χώρες εκτός Ε.Ε., όπως η Ελβετία και η Νότιος
Αφρική.
Το 112 στην Ελλάδα : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112-greece
Περισσότερες πληροφορίες : https://ec.europa.eu/greece/news/20190211/imera_toy_112_el
________________________________________________________________________________
15. Καμπότζη: Η ΕΕ κινεί διαδικασία για προσωρινή αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2019
Η ΕΕ κίνησε σήμερα τη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή της
προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ την οποία απολαμβάνει η Καμπότζη στο πλαίσιο
του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Οι προτιμήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ΟΕΟ
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μπορούν να αρθούν αν η δικαιούχος χώρα παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και
δικαιώματα των εργαζομένων.
Η κίνηση της διαδικασίας προσωρινής αναστολής δεν συνεπάγεται άμεση άρση των
δασμολογικών προτιμήσεων, η οποία αποτελεί την ύστατη λύση. Αντιθέτως, αποτελεί την
αφετηρία μιας περιόδου εντατικής παρακολούθησης και συνεργασίας. Στόχος της δράσης της
Επιτροπής παραμένει η βελτίωση της κατάστασης για τον τοπικό πληθυσμό.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-882_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO: Η ΕΕ κινεί διαδικασία για προσωρινή αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων για την
Καμπότζη
Εμπορικές σχέσεις με την Καμπότζη
Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων
________________________________________________________________________________
16. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Ας
ζητήσουμε εξυπνότερη νομοθεσία για το άτμισμα!»
Στρασβούργο, 12 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών με τίτλο «Ας ζητήσουμε εξυπνότερη νομοθεσία για το άτμισμα!».
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι: «να θεσπίσει ειδική νομοθεσία, η οποία διαχωρίζει σαφώς τα
προϊόντα ατμίσματος από τα προϊόντα καπνού και τα φαρμακευτικά προϊόντα». Οι διοργανωτές
καλούν την Επιτροπή να εξασφαλίσει «νέα νομοθεσία [για τα προϊόντα ατμίσματος] βασιζόμενη
στην υποχρεωτική συμμόρφωση με αξιόπιστα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων, ασφάλειας και
κατασκευής, καθώς και με υπεύθυνες πρακτικές εμπορικής προώθησης που εξασφαλίζουν την
προστασία των νέων».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-989_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (διαθέσιμο στις 20
Φεβρουαρίου)
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών
Ιστότοπος ΕΠΠ
Κανονισμός ΕΠΠ
________________________________________________________________________________
17. Ετοιμότητα για το Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μέτρο έκτακτης ανάγκης για την
περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα
των σιδηροδρόμων
Στρασβούργο, 12 Φεβρουαρίου 2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 13

Ετοιμότητα για το Brexit.
Λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30
Μαρτίου του τρέχοντος έτους χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»), η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για να περιοριστούν οι σοβαρές επιπτώσεις που
συνεπάγεται το εν λόγω σενάριο στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στη συνδεσιμότητα μεταξύ
της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η πρόταση θα διασφαλίσει την εγκυρότητα των εγκρίσεων ασφάλειας για ορισμένα τμήματα της
σιδηροδρομικής υποδομής για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών, ώστε να
καταστεί δυνατή η εφαρμογή μακρόπνοων λύσεων που θα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό
αφορά ιδίως τη σήραγγα της Μάγχης και θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση, από πλευράς του
Ηνωμένου Βασιλείου, προτύπων ασφάλειας πανομοιότυπων με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Με αυτόν
τον τρόπο θα εξασφαλιστούν η προστασία των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών και η
ασφάλεια των πολιτών και, ταυτόχρονα, θα αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές των
διασυνοριακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφορών και των γραμμών κλειστής διαδρομής
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κείμενο της πρότασης
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το «Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης» της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2019
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit (συμπερ.
«Ανακοινώσεων ετοιμότητας για το Brexit»)
Διαφάνειες σχετικά με την ετοιμότητα
________________________________________________________________________________
18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν
αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στρασβούργο, 13 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν
στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ,
αποτρέποντας αποτελεσματικότερα τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της καταχώρισης
αυτής, θα απαιτείται από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες
περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους
ελέγχους («δέουσα επιμέλεια») στις χρηματοοικονομικές πράξεις οι οποίες αφορούν πελάτες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να
εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές ροές. Ο κατάλογος καταρτίστηκε
ύστερα από ενδελεχή ανάλυση, βάσει νέας μεθοδολογίας που εφαρμόζει τα αυστηρότερα
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κριτήρια της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η οποία ισχύει από τον Ιούλιο του 2018.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός: Κατάλογος της ΕΕ με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
Ε&A
Μεθοδολογία για τον εντοπισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου
Τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
Πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
________________________________________________________________________________
19. Η συμφωνία με τη Σινγκαπούρη θα δώσει ώθηση στο εμπόριο ΕΕ-Ασίας
Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2019
Η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης εγκρίθηκαν σήμερα
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης δώσει το πράσινο φως για τη
συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη ισχύος των τριών συμφωνιών, αφού θα
δοθεί ώθηση στις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και στη συνεργασία της με τη Σινγκαπούρη και
ενισχυθεί η παρουσία τη ΕΕ στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Η έγκριση της
εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
μια ιστορική στιγμή. Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια
στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου.
Αναπτύσσουμε στενότερους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με φίλους και εταίρους οι
οποίοι, όπως εμείς, πιστεύουν στο ελεύθερο, αμοιβαίο και βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο.
Πρόκειται για μια ακόμη αμοιβαία συμφέρουσα συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η
Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους
παραγωγούς, τους εργαζομένους, τους αγρότες και τους καταναλωτές, ενώ θα προωθήσει
ταυτόχρονα τη συνεργασία και την πολυμερή προσέγγιση.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Βασικά στοιχεία της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕΣινγκαπούρης
Θεματικά ενημερωτικά δελτία
Χάρτης των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται εμπορικά με τη Σινγκαπούρη
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Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για κάθε κράτος μέλος: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες,
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία,Τσεχία, Φινλανδία
Ιστορίες εξαγωγέων
Τα κείμενα της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας
Περισσότερα στοιχεία για τις συμφωνίες ΕΕ-Σινγκαπούρης
Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σινγκαπούρη
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέσεις ΕΕ-ASEAN
________________________________________________________________________________
20. Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά
με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
Στρασβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2019
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε
προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση δημιουργία
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξήγγειλε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή
Αρχή Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτή η νέα αρχή της ΕΕ θα στηρίξει τη δίκαιη
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και υποστηρίζοντας
τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και
της κατάχρησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Προς μια κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού με δίκαιους όρους: Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
(μετά την προσωρινή συμφωνία της 5ης Φεβρουαρίου 2019)
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και για την
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και το Twitter
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
21. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
Στρασβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2019
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).
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Βλ. επίσης σχετική δήλωση εδώ.
Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;
Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς
αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές
κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να
βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να
εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13
Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής
Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των
κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και
επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών
προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία
αγορά».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_el.pdf
________________________________________________________________________________
22. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πλαίσιο ελέγχου
των επενδύσεων
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2019
Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, η ΕΕ είναι ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Η ταχύτητα με
την οποία μπορέσαμε να φθάσουμε σε συμφωνία αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη
δημιουργίας κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων.
Θέλουμε η Ευρώπη να διατηρήσει το πιο ανοικτό καθεστώς επενδύσεων στον κόσμο, αλλά πρέπει
να υπερασπιστούμε τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε
έλεγχο σχετικά με τις αγορές από ξένες εταιρείες που στοχεύουν στρατηγικούς πόρους της
Ευρώπης. Χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου και αναμένω τώρα από τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να ακολουθήσουν χωρίς χρονοτριβή.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο
Αρχική πρόταση της Επιτροπής
________________________________________________________________________________
23. Ψηφιακή ενιαία αγορά: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θεσπίσουν νέους
ευρωπαϊκούς κανόνες για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις
διαδικτυακές πλατφόρμες
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Στρασβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2019
Χθες το βράδυ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τους πρώτους κανόνες που
αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές
πλατφόρμες.
Οι έμποροι που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτυακών αγορών, τα ξενοδοχεία που
χρησιμοποιούν πλατφόρμες κρατήσεων ή οι φορείς ανάπτυξης εφαρμογών είναι μερικοί από
αυτούς που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα. Ο νέος
κανονισμός θα δημιουργήσει ένα πιο προβλέψιμο και διαφανές διαδικτυακό συναλλακτικό
περιβάλλον και θα προσφέρει νέες δυνατότητες για την επίλυση διαφορών και τον χειρισμό
καταγγελιών.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε
ολόκληρη την οικονομία των διαδικτυακών πλατφορμών — περίπου 7000 διαδικτυακές
πλατφόρμες ή αγορές λειτουργούν στην ΕΕ, από παγκόσμιους κολοσσούς έως και πολύ μικρές
νεοσύστατες επιχειρήσεις, που όμως συχνά έχουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των
επιχειρηματικών χρηστών. Ορισμένες διατάξεις θα ισχύουν επίσης για τις μηχανές αναζήτησης,
ιδίως όσες αφορούν τη διαφάνεια στη σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
 Ενημερωτικό σημείωμα - Ερωτήσεις και απαντήσεις
 Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικτυακές πλατφόρμες - νέοι κανόνες με σκοπό την αύξηση της
διαφάνειας και της δικαιοσύνης
________________________________________________________________________________
24. Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με ενισχυμένους κανόνες
για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2019
Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά
με την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση των
αρχών επιβολής του νόμου σε οικονομικές πληροφορίες.
Τα νέα μέτρα, τα οποία αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019, θα
δώσουν στην αστυνομία τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε σημαντικές οικονομικές
πληροφορίες για ποινικές έρευνες, ενισχύοντας την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην τρομοκρατία
και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα.
Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας
Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Για να πιάσεις εγκληματίες και τρομοκράτες, πρέπει
να μπορείς να ακολουθήσεις τα χρήματά τους. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα
διασφαλίσουν ταχεία πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες και ομαλότερη συνεργασία σε
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ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς πλέον να ξεφύγει από τα ραντάρ μας ή να
διακινεί βρώμικο χρήμα ατιμώρητος.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1049_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου – Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μέτρα με σκοπό να στερήσει από
τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τον χώρο για την ανάληψη δράσης (17
Απριλίου 2018)
Συχνές ερωτήσεις — Ένωση Ασφάλειας: στέρηση από τους τρομοκράτες των μέσων για την
ανάληψη δράσης (17 Απριλίου 2018)
________________________________________________________________________________
25. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σημαντικό επίτευγμα των διαπραγματευτών της ΕΕ προς τον
εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Στρασβούργο, 13 Φεβρουαρίου 2019
Τι ακριβώς αφορά η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε
πολιτική συμφωνία σχετικά με νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πλέον
απαιτείται η οριστική έγκριση από αμφότερα τα θεσμικά όργανα εντός των προσεχών
εβδομάδων.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού
περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η νέα οδηγία εκσυγχρονίζει τους
κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τον
τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε επιγραμμικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στους τομείς της
εκπαίδευσης, της έρευνας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπονται
εξαιρέσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, οι υφιστάμενοι κανόνες,
οι οποίοι χρονολογούνται από το 2001, δεν προβλέπουν τις ψηφιακές χρήσεις. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ευκαιρίες των χρηστών (π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
ερευνητικών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών) για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι
νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καλύπτει τα προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες
όσον αφορά τη κατανομή της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
 Δελτίο Τύπου: Σημαντικό επίτευγμα των διαπραγματευτών της ΕΕ προς τον
εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 Ενημερωτικό δελτίο
________________________________________________________________________________
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26. Ερωτήσεις και απαντήσεις — οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θεσπίσουν νέους
ευρωπαϊκούς κανόνες για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις
διαδικτυακές πλατφόρμες
Στρασβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2019
Γιατί χρειάζεται να θεσπίσει κανόνες η ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της
διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες;
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν στους επιχειρηματίες τεράστιες ευκαιρίες για ταχεία
και αποτελεσματική πρόσβαση στις αγορές καταναλωτών της ΕΕ και, γι' αυτόν τον λόγο, έχουν
καταστεί απαραίτητες για εκατομμύρια επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, σε τομείς που
κυμαίνονται από το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και την
ανάπτυξη εφαρμογών έως τις μεταφορές και τη φιλοξενία. Επιπλέον, οι διαδικτυακές μηχανές
αναζήτησης και πλατφόρμες δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος διαδικτυακής κίνησης τόσο για
τις μεγάλες όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1169_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο τύπου: Ψηφιακή ενιαία αγορά: οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν για νέα πρότυπα
με σκοπό με σκοπό τη βελτίωση των εμπορικών πρακτικών στις διαδικτυακές πλατφόρμες
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικτυακές πλατφόρμες - νέοι κανόνες με σκοπό την αύξηση της
διαφάνειας και της δικαιοσύνης
________________________________________________________________________________
27. Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους
κανόνες για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2019
Τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία που συνήψαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν οι κανόνες της ΕΕ για τις
πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.
Οι ενισχυμένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν αυστηρότερες διασφαλίσεις και ελέγχους σχετικά με
την πώληση επικίνδυνων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για
την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-849_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου σχετικά με νέα μέτρα που παρουσιάζει η Επιτροπή με σκοπό να στερήσει από τους
τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τον χώρο για την ανάληψη δράσης (17 Απριλίου
2018)
Συχνές ερωτήσεις: Ένωση Ασφάλειας – Στέρηση από τους τρομοκράτες των μέσων για την
ανάληψη δράσης (17 Απριλίου 2018)
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________________________________________________________________________________
28. 251 εκατ. ευρώ περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Erasmus για το
2019, διαθέτοντας 251 εκατ. ευρώ επιπλέον του ήδη προγραμματισμένου προϋπολογισμού
ύψους 3 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος, τα οποία θα επενδυθούν στη μαθησιακή κινητικότητα και
σε σειρά έργων προτεραιότητας.
Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπoρ Νάβρατσιτς,
δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που το πρόγραμμα Erasmus+ 2019 θα είναι σε θέση να
προσφέρει σε περισσότερους πολίτες μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό και, ιδίως, να
διπλασιάσει τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα αυξήσουμε επίσης τη
χρηματοδότηση για τα νέα κέντρα επαγγελματικής αριστείας και θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη
έμφαση στα έργα κοινωνικής ένταξης.»
Το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας για το 2019 θα ωφελήσει επίσης καινοτόμα και
διεπιστημονικά έργα, όπως η ψηφιακή μάθηση και η διδασκαλία των επιστημών, της
τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM), καθώς και διεθνείς
δραστηριότητες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της
επένδυσης στους νέους, η πρόσθετη χρηματοδότηση συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου της
ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της απόφασής τους για τον συνολικό
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.
Περισσότερες πληροφορίες
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/amendment-2019annual-work-programme-implementation-erasmus-union-programme_el
________________________________________________________________________________
29. Η ΕΕ επενδύει 116,1 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2019
Η νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE θα ξεκλειδώσει περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ για
τη στήριξη δώδεκα έργων μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε δέκα κράτη μέλη,
με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές
ανθρακούχες εκπομπές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 116,1 εκατ. ευρώ για τα πιο
πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για
το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα στην Αυστρία, τη
Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την
Πορτογαλία και τη Σλοβενία.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1128_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Παράρτημα: Ολοκληρωμένα έργα LIFE
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________________________________________________________________________________
30. Νέοι κανόνες της ΕΕ που μειώνουν τη γραφειοκρατία για όσους πολίτες ζουν ή εργάζονται
σε άλλο κράτος μέλος
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2019
Από αύριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν να εφαρμόζονται νέοι ενωσιακοί
κανόνες που μειώνουν το κόστος και τις διατυπώσεις για όσους πολίτες δεν ζουν στη χώρα τους.
Μέχρι σήμερα, οι πολίτες που μετακινούνται ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ έπρεπε να επικυρώνουν
τα δημόσια έγγραφά τους (όπως είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου) για να
αποδείξουν τη γνησιότητά τους. Στη θέση αυτή βρίσκονται περίπου 17 εκατομμύρια πολίτες της
ΕΕ.
Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, η σφραγίδα αυτή και οι σχετικές γραφειοκρατικές
διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την υποβολή στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ δημόσιων
εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες
δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν μετάφραση από ορκωτό/επίσημο μεταφραστή
του δημόσιου εγγράφου τους σε πολλές περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός προβλέπει
ισχυρές διασφαλίσεις για την πρόληψη της απάτης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1148_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δημόσια έγγραφα και πολύγλωσσα έντυπα στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης (e-Justice)
Κανονισμός για τα δημόσια έγγραφα
________________________________________________________________________________
31. Συγκεντρώσεις: η Επιτροπή εγκρίνει, υπό όρους, την απόκτηση του κοινού ελέγχου των
Andromeda, Nireus και Selonda από τις Amerra και Mubadala
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση
του κοινού ελέγχου της Andromeda, της Nireus και της Selonda —που δραστηριοποιούνται όλες
στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας— από την Amerra και τη Mubadala. Η έγκριση εξαρτάται από
δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν εκποίηση δραστηριοτήτων.
Οι Andromeda, Nireus και Selonda, με έδρα και οι τρεις την Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στον
τομέα της υδατοκαλλιέργειας, και συγκεκριμένα της τσιπούρας και του λαβρακιού. Παράγουν
επίσης γόνο τσιπούρας και λαβρακιού, δηλ. πολύ μικρά ψάρια που εκτρέφονται σε εκκολαπτήρια
πριν φτάσουν σε μέγεθος κατάλληλο για τη μεταφορά τους σε ιχθυοκλωβούς στην ανοιχτή
θάλασσα.
Βάσει της προτεινόμενης εξαγοράς, δύο εταιρείες επενδύσεων θα εξαγόραζαν τις τρεις εταιρείες:
η Amerra, με έδρα τις ΗΠΑ, και η Mubadala, με έδρα τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1228_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση αυτή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης M.9110.
________________________________________________________________________________
32. Δήλωση της ΥΕ/ΑΠ κ. Φεντερίκα Μογκερίνι και του Επιτρόπου κ. Γιοχάνες Χαν σχετικά με
την κοινοποίηση από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
15/02/2019
Σήμερα, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κοινοποίησε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη
νέα ονομασία της, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών.
Χαιρετίζουμε θερμά αυτό το ιστορικό βήμα, το οποίο αποτελεί παράδειγμα συμφιλίωσης για την
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και πέραν αυτής. Συγχαίρουμε την Ελληνική Δημοκρατία και τη
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για το μείζον αυτό επίτευγμα το οποίο ανοίγει νέο
κεφάλαιο στο κοινό μας μέλλον ως ΕΕ.
https://ec.europa.eu/greece/news/20190215/koinopoiisi_el
________________________________________________________________________________
33. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: ερωτήσεις και
απαντήσεις για τον ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου
Στρασβούργο, 13 Φεβρουαρίου 2019
Γιατί παρουσιάζει η Επιτροπή νέο κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου;
Όπως ορίζεται στην τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει κατάλογο τρίτων χωρών
υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ είναι
εξοπλισμένο για την πρόληψη κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου,
στόχος είναι η προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από τις
χρηματοδοτικές ροές στις οποίες συμμετέχουν χώρες που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές
ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_el.pdf
Βλ. IP/19/781
________________________________________________________________________________
34. Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker για το θάνατο του
Διονύση Αρβανιτάκη
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 23

Με οδύνη πληροφορήθηκα το θάνατο του Διονύση Αρβανιτάκη, του υποδειγματικού ευρωπαίου
πολίτη, ο οποίος βραβεύθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την σπάνια μεγαλοψυχία του
και την ευαισθησία του έναντι των εκατοντάδων δυστυχισμένων μεταναστών.
Η δικιά μου Ευρώπη είναι αυτή που συμβόλιζε ο Διονύσης Αρβανιτάκης.
Καλό σου ταξίδι, φούρναρη της Κω που κάθε μέρα έδινες ψωμί στις πεινασμένες και
ταλαιπωρημένες ψυχές.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1249_el.pdf
________________________________________________________________________________
35. Ετοιμότητα για το Brexit: Η Επιτροπή εντείνει την ενημερωτική εκστρατεία στον τομέα των
τελωνείων με στόχο την ετοιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς
συμφωνία
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να εντείνει τις δραστηριότητες ενημέρωσης των
επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ, λόγω
του διαφαινόμενου κινδύνου να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου
του τρέχοντος έτους χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»).
Η ενημερωτική εκστρατεία που ξεκίνησε σήμερα αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων
προσπαθειών της Επιτροπής να προετοιμαστεί για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2018 (άρθρο 50), όπου ζητείται η εντατικοποίηση των εργασιών
ετοιμότητας για όλα τα πιθανά σενάρια. Η εκστρατεία αυτή θα συμβάλει στην ενημέρωση των
επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με το Ηνωμένο
Βασίλειο μετά τις 30 Μαρτίου, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν για να εξασφαλίσουν μια όσο το
δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση. Η προετοιμασία ενόψει της αλλαγής του καθεστώτος του
Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη χώρα είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποτραπούν
σοβαρές διαταράξεις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD — Ετοιμότητα για το Brexit για τις επιχειρήσεις
Κατάλογος ελέγχου για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν εμπορικές
συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Μαρτίου
Επισκόπηση των γραφείων της Επιτροπής στα κράτη μέλη
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το «Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης» της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2019
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit, συμπερ.
«Ανακοινώσεων σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit»
________________________________________________________________________________
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36. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή
συμφωνία σχετικά με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2019
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την επιφύλαξη της επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν καταλήξει σε μερική πολιτική συμφωνία σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα προωθήσει μια καινοτόμο και ανταγωνιστική
βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.
Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας και διασυνοριακών απειλών για την ασφάλειά μας, καμία
χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Γιούνκερ
καταβάλλει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για την προστασία και την υπεράσπιση των
Ευρωπαίων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του
2018 στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2021-2027, αποτελεί
μέρος αυτών των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προστατεύει τους
πολίτες της.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016
Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, Ιούνιος 2017
Δελτίο Τύπου για τις πρώτες επιχορηγήσεις έρευνας στον τομέα της άμυνας, Φεβρουάριος 2018
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 2021-2027, Ιούνιος 2018
Ενημερωτικό δελτίο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ιούνιος 2018
Ομιλία της επιτρόπου κ. Μπιενκόφσκα σχετικά με την άμυνα και το διάστημα, Ιανουάριος 2019
Δελτίο Τύπου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας,
Φεβρουάριος 2019
________________________________________________________________________________
37. Παραβάσεις: Η Επιτροπή προσαρμόζει τη μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζει για τις
οικονομικές κυρώσεις
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή περιέγραψε πώς θα προσαρμόσει τη μέθοδο υπολογισμού της όταν προτείνει
οικονομικές κυρώσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει. Η επιβολή
του ενωσιακού δικαίου από την Επιτροπή θα εξακολουθήσει να είναι αυστηρή, ισορροπημένη
και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη.
Όταν η Επιτροπή παραπέμπει ένα κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράβαση του
ενωσιακού δικαίου, το Δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβάλει οικονομικές
κυρώσεις. Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει την
οριστική απόφαση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1288_el.pdf
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 25

Περισσότερες πληροφορίες:
- Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της μεθόδου υπολογισμού για τα κατ' αποκοπήν ποσά
και τις ημερήσιες χρηματικές ποινές (20 Φεβρουαρίου 2019)
Διαδικασία επί παραβάσει της ΕΕ
Αποφάσεις σε διαδικασίες επί παραβάσει της ΕΕ
________________________________________________________________________________
38. Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή χαιρετίζει την συμφωνία για την ενίσχυση των
κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2019
Τα κράτη μέλη ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της κοινής πολιτικής
θεωρήσεων της ΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες στις εξελισσόμενες ανησυχίες για
την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, καθώς και στις νέες
δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συμφωνημένες αλλαγές θα
απλουστεύσουν την απόκτηση θεώρησης για τους νόμιμους ταξιδιώτες που έρχονται στην
Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και
ενισχύοντας, παράλληλα, την ασφάλεια και μειώνοντας τους κινδύνους όσον αφορά την
παράτυπη μετανάστευση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Μια πιο ισχυρή, αποτελεσματική και ασφαλής πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ
________________________________________________________________________________
39. Καινοτομία: Η Επιτροπή σε αναζήτηση της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας» 2019
Η Επιτροπή προκήρυξε τον διαγωνισμό για το ετήσιο βραβείο «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Καινοτομίας» 2019. Απονέμεται στις πόλεις με τα πιο δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας, οι
οποίες βρίσκουν συμμετοχικούς τρόπους να συνδέουν τους πολίτες, τον δημόσιο τομέα, την
ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία νέων λύσεων που θα
προσφέρουν κοινωνικά οφέλη σε όλους.
Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία,
κήρυξε επίσημα την έναρξη του φετινού διαγωνισμού στην Αθήνα, την πρωτεύουσα που κέρδισε
τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας» για το 2018. Ο Επίτροπος Μοέδας δήλωσε: «Τα
βραβεία ‘‘Πρωτεύουσα Καινοτομίας‘‘ αφορούν τόσο τις ιδέες και τα εργαλεία, όσο και τις
δυνατότητες των πολιτών να συμμετέχουν και να αποφασίζουν τον τρόπο διαχείρισης της πόλης
τους. Οι προηγούμενες νικήτριες αποτελούν πραγματικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης για άλλες
πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανυπομονώ να δω πολλές υποψηφιότητες από πόλεις που
χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα οξύτερα προβλήματά τους και για να
βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων τους.» Το Βραβείο Πρωτεύουσας Καινοτομίας, γνωστό και ως
iCapital, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων
2020» της ΕΕ.
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Φέτος, ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 6 Ιουνίου και αφορά πόλεις, με πληθυσμό τουλάχιστον
100 000 κατοίκων, στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το
πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υψηλού
επιπέδου.
Η νικήτρια πόλη θα λάβει, όπως και οι προηγούμενες νικήτριες (Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Παρίσι
και Αθήνα) 1 εκατομμύριο ευρώ για να ενισχύσει και να προωθήσει τις καινοτόμες δράσεις της,
ενώ οι επικρατέστερες υποψήφιες θα λάβουν 100 000 ευρώ για να ενισχύσουν τις καινοτόμες
δραστηριότητές τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.
https://ec.europa.eu/greece/news/20190220/kainotomia_el
________________________________________________________________________________
40. Δήλωση της επιτρόπου κ. Γιούροβα με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα
εγκληματικών πράξεων
Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2019
«Σήμερα οι σκέψεις μου στρέφονται σε όλα τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες που έπεσαν
κάποτε θύματα τέτοιων πράξεων. Και σήμερα αποτίω, για άλλη μια φορά, φόρο τιμής στον Γιαν
Κούτσιακ, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από έναν χρόνο. Πρέπει να προστατεύουμε τους
δημοσιογράφους από κάθε μορφή εκφοβισμού και επίθεσης.
Όλοι μας μπορεί να πέσουμε θύματα εγκληματικής πράξης. Ωστόσο, δεν καταγγέλλονται όλες οι
εγκληματικές πράξεις από τα θύματά τους: στα 25 εκατομμύρια εγκλήματα που καταγγέλλονται
στην ΕΕ υπολογίζουμε ότι αναλογούν άλλα 75 εκατομμύρια εγκλήματα τα οποία δεν
καταγγέλλονται. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σ' αυτή την πρακτική. Τα θύματα συχνά δεν
πηγαίνουν στην αστυνομία, γιατί φοβούνται τον δράστη ή φοβούνται μήπως υποστούν αρνητικές
συνέπειες στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1329_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων
Ερωτήσεις και απαντήσεις
________________________________________________________________________________
41. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση των
κρατών μελών για το InvestEU
Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με
το πρόγραμμα InvestEU που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων
επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.
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Η σημερινή συμφωνία δίνει το πράσινο φως για την έναρξη των διοργανικών συζητήσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έγκριση του
προγράμματος. Το InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα
απλούστερη και αποδοτικότερη. Θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη και με ενιαίο σήμα 14
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της
καινοτομίας στην Ευρώπη
Ενημερωτικό σημείωμα: Το πρόγραμμα InvestEU - ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;
Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί;
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen
#InvestEU
________________________________________________________________________________
42. Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους
γεωργούς έως και 25 000 ευρώ
Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2019
Το ανώτατο όριο της εθνικής στήριξης προς τους γεωργούς θα αυξηθεί σημαντικά, ώστε να
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ιδίως σε περιόδους κρίσης και σε
καταστάσεις που απαιτούν ταχεία αντίδραση από πλευράς δημόσιων αρχών.
Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα
της γεωργίας (τις λεγόμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), αυξάνοντας το μέγιστο ποσό που
μπορούν να χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των γεωργών, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να
αυξήσουν τη στήριξη προς τους γεωργούς χωρίς να στρεβλώνεται η αγορά, μειώνοντας
παράλληλα τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1332_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
Διαβούλευση σχετικά με τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
________________________________________________________________________________
43. Διαδικτυακές αγορές: Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ζητούν
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις εκπτώσεις
Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 28

Ο έλεγχος που έγινε σε ιστότοπους καταναλωτικών ειδών σε όλη την ΕΕ έδειξε ότι για πολλούς
καταναλωτές οι πληροφορίες σχετικά τις τιμές και τις εκπτώσεις είναι, συχνά, ασαφείς.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσιεύουν
τα αποτελέσματα ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου 560 ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου που
προσφέρουν προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ρούχα, παπούτσια, λογισμικό
ή εισιτήρια για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το 60 % περίπου των ιστοτόπων παρουσίαζαν
παρατυπίες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών,
κυρίως σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των τιμών και των ειδικών προσφορών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πανευρωπαϊκός συντονισμένος έλεγχος ιστοτόπων (σαρώσεις)
Συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών
________________________________________________________________________________
44. Σύνοδος κορυφής ΕΕ – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών: ενίσχυση της ευρωαραβικής
εταιρικής σχέσης και από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2019
Η πρώτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ)
πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Φεβρουαρίου στο Sharm El-Sheikh, στην οποία έλαβαν μέρος 49
χώρες, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών και η ΕΕ.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή
Ένωση στη σύνοδο κορυφής, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ
Τουσκ, ο οποίος επίσης συμπροήδρευσε με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Προσκλήθηκαν επίσης οι ηγέτες των 28 κρατών μελών της ΕΕ και των 21 χωρών του Συνδέσμου
Αραβικών Κρατών, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΚ. Στη σύνοδο κορυφής έλαβαν μέρος,
επίσης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο
Επίτροπος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη
Διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1388_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δήλωση της συνόδου κορυφής του Sharm El-Sheikh
Ομιλία του Προέδρου κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην εναρκτήρια συνεδρίαση της συνόδου κορυφής
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών
Δηλώσεις του Προέδρου κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο
της συνόδου κορυφής ΕΕ – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών*
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών
*Ο σύνδεσμος διορθώθηκε.
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45. Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη νέα γενιά δεικτών
αναφοράς για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με μια νέα γενιά δεικτών αναφοράς για χαμηλές
ανθρακούχες εκπομπές τα οποία χρειάζονται για την ώθηση των επενδύσεων σε αειφόρα έργα
και περιουσιακά στοιχεία. Εκκρεμεί η επίσημη έγκριση των κανόνων από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Με αυτή τη συμφωνία δημιουργούνται δύο νέες κατηγορίες δεικτών αναφοράς για χαμηλές
ανθρακούχες εκπομπές: ένας δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ένας ειδικός
δείκτης αναφοράς ο οποίος ευθυγραμμίζει τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια με τον στόχο της
συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5°C
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα, τους οποίους
πρότεινε για πρώτη φορά η Επιτροπή τον Μάιο του 2018, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών να συνδεθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας με τις ανάγκες της
οικονομίας και με την ατζέντα της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1418_el.pdf
________________________________________________________________________________
46. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Συμφωνία που απλουστεύει τους κανόνες που διέπουν τις
επιχειρήσεις επενδύσεων με στόχο να υποστηριχθούν οι ανοικτές και δυναμικές
κεφαλαιαγορές
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για αναλογικότερους και αποτελεσματικότερους κανόνες
προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η συμφωνία θα συμβάλει στη βελτίωση
των επενδυτικών ροών σε ολόκληρη την ΕΕ και στην παροχή καλύτερης προστασίας στους
επενδυτές.
Η αναθεωρημένη νομοθεσία, βασικό στοιχείο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, θα
εξασφαλίσει αναλογικότερους κανόνες και καλύτερη εποπτεία για όλες τις επιχειρήσεις
επενδύσεων όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ρευστότητας και τις άλλες
απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου. Αναμένεται να διασφαλίσει επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού
μεταξύ των μεγάλων και των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: οι επιχειρήσεις
επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικού τύπου και ενέχουν παρόμοιους κινδύνους
με τις τράπεζες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και στην ίδια εποπτεία με τις τράπεζες. Από
την άλλη πλευρά, οι απλούστερες και λιγότερο ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από
ένα πλήρως αναθεωρημένο εγχειρίδιο κανόνων, πιο προσαρμοσμένο στα επιχειρηματικά τους
μοντέλα. Εντός του νέου πλαισίου, οι κανόνες ισοδυναμίας για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα ενισχυθούν και θα αποσαφηνιστούν.
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1436_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Επανεξέταση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων
________________________________________________________________________________
47. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών και των κοριτσιών
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2019

Τι είναι η πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και
των κοριτσιών;
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη δρομολόγησαν μια φιλόδοξη σύμπραξη για
την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο.
Σκοπός της σύμπραξης αυτής είναι η εξασφάλιση της δέσμευσης των πολιτικών ηγετών και η
συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και πιο συγκεκριμένα
του στόχου 5 για την Ισότητα των Φύλων και του στόχου 16 για ειρηνικές κοινωνίες χωρίς
αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό, η σύμπραξη επιδιώκει την οικοδόμηση νέων πολυμερών
εταιρικών σχέσεων και την παροχή στοχευμένης στήριξης ευρείας κλίμακας, συνοδευόμενης από
αρχικό ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από μέρους της ΕΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και
κοριτσιών, εστιάζοντας στις μορφές που είναι πιο διαδεδομένες και εντείνουν τις ανισότητες
μεταξύ των φύλων σε όλο τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Spotlight» θα διατεθούν στοχευμένες επενδύσεις μεγάλης
κλίμακας στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τον Ειρηνικό και την Καραϊβική, με στόχο
την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών.
Ποιες χώρες και ποιες μορφές βίας καλύπτονται από την πρωτοβουλία «Spotlight» σε όλο τον
κόσμο;
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5904_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου – Η πρωτοβουλία «Spotlight» – Η ΕΕ και ο ΟΗΕ για την καταπολέμηση της
ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή του Ειρηνικού
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Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον
τερματισμό των γυναικοκτονιών στη Λατινική Αμερική στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Spotlight»
Πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ακρωτηριασμό/την αποκοπή των γυναικείων
γεννητικών οργάνων
[1]

The Asia Foundation, 2016: http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/nabilanmain-report-screen-2016-06-01.pdf
________________________________________________________________________________
48. Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών
όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες
Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2019
Στην ετήσια αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη που
δημοσιεύεται σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων,
άσκησης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και εφαρμογής καλά σχεδιασμένων
μεταρρυθμίσεων.
Οι προκλήσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και για την αντιμετώπισή τους
απαιτούνται κατάλληλα και αποφασιστικά μέτρα πολιτικής.
Η παρούσα επισκόπηση των ειδικών ανά χώρα προκλήσεων δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή
που η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομη συνεχή χρονιά το
2019, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Η απασχόληση έχει φτάσει σε πρωτοφανή υψηλά
επίπεδα και η ανεργία βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό της. Τα δημόσια οικονομικά
έχουν επίσης βελτιωθεί σε όλες τις χώρες, αν και ορισμένες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
υψηλά επίπεδα χρέους. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η παραγωγικότητα παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα, η γήρανση του πληθυσμού εντείνεται και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας. Το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών
παραμένει σε χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ανεργία των
νέων έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένα
κράτη μέλη. Σε μια εποχή εντονότερης αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εξαιρετικά
σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τόνωση της
παραγωγικότητας, να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους και να διασφαλίσουν
ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης γίνονται αισθητά από όλους τους πολίτες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
28 εκθέσεις ανά χώρα
Ανακοίνωση σχετικά με τα κύρια ευρήματα των εκθέσεων ανά χώρα
Γνώμη σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Σλοβενίας για το 2019
Δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
(ΠΣΔΜ)
Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2019
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Έκθεση προόδου σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τις «Διαδρομές
αναβάθμισης των δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους»
Έκθεση προόδου όσον αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Εθνικών
Συμβουλίων Παραγωγικότητας
Χρονοδιάγραμμα του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Προηγούμενες δημοσιεύσεις
Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, 2019
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, 2019
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ, 2019
Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση, 2019
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων
Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2019
Έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2019: Φθινοπωρινή δέσμη
________________________________________________________________________________
49. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Europe
CARES - Ποιοτική εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς»
Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών με τίτλο «Europe CARES - Inclusive Quality Education for Children with Disabilities»
(«Europe CARES - Ποιοτική εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς»).
Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσει: «το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως
αναφέρεται στην πρωτοβουλία, ενώ «πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ είναι άτομα που
έχουν κάποια αναπηρία και 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» πολλοί
«αντιμετωπίζουν υπερβολικά εμπόδια στην άσκηση […] του δικαίωματός τους για ποιοτική
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς». Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να
«καταρτίσει νομοσχέδιο για ένα κοινό ενωσιακό πλαίσιο εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, το
οποίο θα διασφαλίζει ότι κανένα παιδί δεν θα μένει πίσω όσον αφορά τις υπηρεσίες έγκαιρης
παρέμβασης, την εκπαίδευση και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1417_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (διαθέσιμο στις 4
Μαρτίου)
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών
Ιστότοπος ΕΠΠ
Κανονισμός ECI
Ιστότοπος της Europe Cares
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50. Δήλωση σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: Η Επιτροπή ζητεί
από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να παράσχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με
την πρόοδο που έχει σημειωθεί
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2019
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις των εταιρειών Facebook, Google και
Twitter, οι οποίες αφορούν την πρόοδο που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 ως προς τις
δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτές οι τρεις διαδικτυακές
πλατφόρμες έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και τους
ζητήθηκε να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειές τους ενόψει των εκλογών
του Μαΐου 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου
όσον αφορά τον έλεγχο της τοποθέτησης διαφημίσεων, τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης,
το κλείσιμο των ψεύτικων λογαριασμών και τα συστήματα επισήμανσης αυτοματοποιημένων
μποτ. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ, η
επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων Βιέρα Γιούροβα, ο επίτροπος για
την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας
Μαρίγια Γκαμπριέλ προέβησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1379_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Εκθέσεις των διαδικτυακών πλατφορμών
Δελτίο Τύπου: Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της
παραπληροφόρησης
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ώρες λειτουργίας για το κοινό :
Δευτέρα ως Παρασκευή από 08:00 – 14:00

Τηλ. : 2651 607 231
URL : www.edic.gr, www.europedirect.gr
email : info@edic.gr
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
________________________________________________________________________________
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://europa.eu/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

http://ec.europa.eu/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

http://www.europarl.europa.eu/

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην
ΕΛΛΑΔΑ

http://www.europarl.gr/el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ
Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ
και τις οικογένειες τους.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - 35

