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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 
1. WiFi4EU: νέα πρόσκληση υποβολής αίτησης προς τους δήμους για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi σε 

δημόσιους χώρους  
 

2. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Aegean από τη Mercuria 
 

3. Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή 
συμφωνία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 
 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 4 δισ. ευρώ για έργα υποδομών σε 10 
κράτη μέλη 
 

5. Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη 
συγκρότηση μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων έως το 2027 
 

6. Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της 
απασχόλησης στην ευρωμεσογειακή περιοχή 
 

7. Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου 
στην ΕΕ 
 

8. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Σεβασμός 
του κράτους δικαίου» 
 

9. Η Επιτροπή εγκρίνει επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την 
Ελλάδα  
 

10. Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
υπέρ των νέων κανόνων για την κοινοχρησία δεδομένων του δημόσιου τομέα 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Ερωτήσεις και απαντήσεις - Οι χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού ολοκληρώνουν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για μια νέα φιλόδοξη εταιρική 
σχέση 
 

12. Δελτία ταυτότητας και έγγραφα διαμονής υψηλής ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου 
 

13. Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και 
των επιτρόπων κ. Γιοχάνες Χαν, κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου 
 

14. Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: η Επιτροπή βοηθά τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό την 
προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους 
 

15. Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία δείχνουν βελτιώσεις το 2018, αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
συγκεκριμένες και ταχείες δράσεις  
 

16. Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα στις πρώτες 
θέσεις του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων 
 

17. Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές δεοντολογίας 
 

18. Η Ενεργειακή Ένωση: από όραμα πραγματικότητα 
 

19. Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάζεται ο τρόπος με 
τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες 
 

20. Ένωση Ασφάλειας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες 
υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS TCN) 
 

21. Το Facebook ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών 
προστασίας των καταναλωτών να αλλάξει τους όρους χρήσης του και να διασαφηνίσει τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα των καταναλωτών. 
 

22. Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε 
απολογισμό των προπαρασκευαστικών εργασιών της και παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις 
για τη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ 
 

23. Επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ παρουσιάζουν για πρώτη φορά την εικόνα 
μαύρης οπής 
 

24. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας: Επανεξισορρόπηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
 

25. Έναρξη ισχύος του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων 
 

26. Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
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27. Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το πράσινο 

φως του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
 

28. Ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση εκσυγχρονισμένων κανόνων 
που είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή 
 

29. Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο για μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ 
 

30. Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι βελτιώνουν την αμεροληψία και τη διαφάνεια των 
επιγραμμικών πλατφορμών 
 

31. Ένωση Κεφαλαιαγορών: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει βασικά μέτρα για την τόνωση 
της απασχόλησης και της ανάπτυξης 
 

32. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή 
της για την έγκριση του προγράμματος InvestEU από το Κοινοβούλιο 
 

33. 26η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας: Προαγωγή της ισχυρής εταιρικής σχέσης μας σε 
υψηλότερο επίπεδο 
 

34. Εμβολιασμός: Ώρα να αντιταχθούμε στην παραπληροφόρηση! Δήλωση του αντιπροέδρου 
Γίρκι Κάταϊνεν με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού 
 

35. Πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 

36. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019: τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη προστασίας της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης 
 

37. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2019: «Η δημοκρατία κι εγώ» 
 

38. Νέοι γεωργοί: 1 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
 

39. Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν ενόψει της διεθνούς ημέρας των εργαζομένων 
 

40. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει 4 νέες πρωτοβουλίες και 
κρίνει νομικά απαράδεκτη 1 πρωτοβουλία 
 

41. Η ισχύς εν τη ενώσει: η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για το επόμενο στρατηγικό 
θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024 

 

________________________________________________________________________________ 
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WiFi4EU: νέα πρόσκληση υποβολής αίτησης προς τους δήμους για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi σε 
δημόσιους χώρους  

01/04/2019 

Στις 4 Απριλίου και ώρα 13:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η Επιτροπή θα προκηρύξει νέα 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το WiFi4EU. Η πρόσκληση, η οποία είναι ανοιχτή σε δήμους ή 
σε ομάδες δήμων στην ΕΕ, θα διαρκέσει μιάμιση ημέρα έως τις 5 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00 
(θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 

Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 3 400 κουπόνια, αξίας 15 000 ευρώ 
το καθένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία δωρεάν ασύρματων 
δικτύων (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, 
δημόσια πάρκα ή πλατείες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/greece/news/20190401/wifi4eu_el 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις και 
στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
Press Release in English 
________________________________________________________________________________ 

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Aegean από τη Mercuria 

01/04/2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την εξαγορά της 
Aegean Marine Petroleum Network Inc. («Aegean») της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, από 
την εταιρεία Mercuria Energy Group Limited («Mercuria») της Κύπρου. 

Η Aegean είναι μια διεθνής εταιρεία εφοδιαστικής καυσίμων πλοίων με έδρα στην Ελλάδα, η 
οποία εμπορεύεται, προμηθεύει, εφοδιάζει και παραδίδει καύσιμα ναυτιλίας σε σκάφη που 
βρίσκονται στον λιμένα, στη θάλασσα, σε ποταμούς και άλλες πλωτές οδούς σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/greece/news/20190401/sygxoneuseis_el 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης M.9253. 
Press Release in English 
________________________________________________________________________________ 

Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή 
συμφωνία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2019 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/greece/news/20190401/wifi4eu_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-questions-and-answers
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1933_en.htm
https://ec.europa.eu/greece/news/20190401/sygxoneuseis_el
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9253
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1933_en.htm
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για 
αυστηρότερους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και για την καλύτερη επιβολή των εν 
λόγω κανόνων. 

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις θα είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές κατά 
την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, αποτελεσματικές κυρώσεις και σαφείς κανόνες 
ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε τους νέους κανόνες τον Απρίλιο του περασμένου έτους στο πλαίσιο της 
νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές. 

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Τίμερμανς, δήλωσε: «Στόχος είναι η προστασία των 
καταναλωτών μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της αυστηρής επιβολής της νομοθεσίας σε 
περίπτωση εξαπάτησης των καταναλωτών. Μ' αυτή τη νέα συμφωνία οι καταναλωτές θα 
γνωρίζουν τι αγοράζουν και από ποιον». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 4 δισ. ευρώ για έργα υποδομών σε 10 κράτη 
μέλη 

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2019 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει ενωσιακά κονδύλια ύψους 4 δισ. ευρώ σε 25 μεγάλα έργα 
υποδομής σε 10 κράτη μέλη. 

Στο επενδυτικό πακέτο περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η 
Ουγγαρία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Τα έργα καλύπτουν ευρύ 
φάσμα τομέων: την υγεία, τις μεταφορές, την έρευνα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Μαζί με 
την εθνική συγχρηματοδότηση, οι επενδύσεις σε αυτά τα έργα ανέρχονται συνολικά σε 8 δισ. 
ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1872_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
ΓΔ REGIO: περισσότερες πληροφορίες για τα 25 έργα 
ΓΔ REGIO: όλα τα μεγάλα έργα υποδομής 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη 
συγκρότηση μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων έως το 2027 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1872_el.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/projects/major/
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Το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για 
την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχοντάς της το κατάλληλο 
επίπεδο φιλοδοξίας για να ανταποκριθεί στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στη 
διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων. 

Bασικό στοιχείο του ενισχυμένου Οργανισμού αποτελεί ένα μόνιμο σώμα 10 000 
συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη ανά πάσα στιγμή. 
Επίσης, ο Οργανισμός θα διαθέτει ισχυρότερη εντολή όσον αφορά τις επιστροφές και θα 
συνεργάζεται στενότερα με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που βρίσκονται 
πέραν της άμεσης γειτονίας της ΕΕ. Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία 
αποφασίστηκε σε χρόνο ρεκόρ μόλις 6 μηνών, αναβαθμίζει ριζικά την ικανότητα της ΕΕ να 
προστατεύει συλλογικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια ενισχυμένη και πλήρως εξοπλισμένη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή 
Βίντεο: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
________________________________________________________________________________ 

Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της 
απασχόλησης στην ευρωμεσογειακή περιοχή 

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2019 

Κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία, που 
πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο έδωσαν νέα 
ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση στην ευρωμεσογειακή περιοχή. 

Οι υπουργοί ανέδειξαν 4 προτεραιότητες δράσης, τόνισαν την αναγκαιότητα μέτρησης του 
αντικτύπου των πολιτικών και συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια «κοινότητα πρακτικών» 
για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.  

Στις 2 και 3 Απριλίου διεξήχθη η 4η υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τίτλο «Θέσεις εργασίας, δεξιότητες και ευκαιρίες για όλους». Οι 
συμμετέχοντες στη διάσκεψη συζήτησαν για τις πλέον πιεστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας 
στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ιδίως για τη συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις 
θέσεις εργασίας, κυρίως εις βάρος των γυναικών και των νέων. Επαναλαμβάνοντας την άποψη 
αυτή, οι υπουργοί τόνισαν ότι η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να 
συμβαδίζουν. Εξέφρασαν δε εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία των προϋποθέσεων 
ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης και εργασίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1837_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Υπουργική δήλωση για την απασχόληση και την εργασία 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190401_managing-migration-factsheet-european-border-and-coast-guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190401_managing-migration-factsheet-european-border-and-coast-guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190401_managing-migration-factsheet-european-border-and-coast-guard_en.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-170554
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1837_el.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20942&langId=en
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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 
[1] Global employment trends for youth, 2017, ILO: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_600465.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το κράτος δικαίου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει δυνατές κατευθύνσεις για μελλοντική δράση. 

Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε καταγράφει τα διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση, 
την αξιολόγηση και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ένωση. Εξετάζει επίσης την 
εμπειρία των τελευταίων ετών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή 
συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω το κράτος 
δικαίου. Η εμπειρία του παρελθόντος, ιδίως, καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση 
του κράτους δικαίου, έγκαιρη πρόληψη κινδύνων ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν ανακύπτουν τέτοια ζητήματα στην Ένωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση: Περαιτέρω ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης - τρέχουσα κατάσταση 
και πιθανά επόμενα βήματα 
Ενημερωτικό δελτίο: Εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου 
Δελτίο Τύπου - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με 
τίτλο «Σεβασμός του κράτους δικαίου» 
Δελτίο Τύπου - Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για την 
προστασία των δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Σεβασμός του 
κράτους δικαίου» 

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με 
τίτλο «Σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός «αντικειμενικού και αμερόληπτου μηχανισμού 
αξιολόγησης για την εξακρίβωση της εφαρμογής των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα 
κράτη μέλη». Ειδικότερα, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή «να παράσχει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τη γενική νομοθεσία […] με την οποία θα εξακριβώνεται η πρακτική εφαρμογή των 
εθνικών διατάξεων που αφορούν το κράτος δικαίου». Επιπλέον, οι διοργανωτές έχουν ως στόχο 

https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_600465.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_600465.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/rule-law-framework_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/rule-law-framework_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
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«τη διευκόλυνση της επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις (π.χ. του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης)» και την ενίσχυση του ρόλου 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1937_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (διαθέσιμο στις 8 
Απριλίου 2019) 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Ιστότοπος ΕΠΠ 
Κανονισμός ΕΠΠ 
________________________________________________________________________________ 
Η Επιτροπή εγκρίνει επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την 
Ελλάδα  
 

03/04/2019 

Η Επιτροπή ενέκρινε επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την 
Ελλάδα, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσον αφορά την 
τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων, αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση στις 27 Φεβρουαρίου 2019. 

Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, διαπιστώνεται ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των συγκεκριμένων 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, εξακολουθεί ωστόσο να εκκρεμεί μια σειρά ζητημάτων. 
Δεδομένων των εξελίξεων που σημειώθηκαν έκτοτε, η σημερινή επικαιροποίηση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει πλέον τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη όλων των 
συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που αναμένονταν για τα τέλη του 2018. 

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν τη 
διαρκή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους στο 
πλαίσιο της Ευρωομάδας του Ιουνίου 2018. 

Το περιεχόμενο της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και η εν 
συνεχεία επικαιροποίησή της θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωομάδα για να συζητηθεί η 
αποδέσμευση μιας πρώτης δόσης μέτρων για το χρέος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/greece/news/20190403/deuteri_ekthesi_el 

 
Η επικαιροποιημένη έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ. 
Press Release in English 
________________________________________________________________________________ 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ 
των νέων κανόνων για την κοινοχρησία δεδομένων του δημόσιου τομέα 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1937_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EL
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2019_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2019_en
https://ec.europa.eu/greece/news/20190403/deuteri_ekthesi_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1969_en.htm
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και τις πληροφορίες 
του δημόσιου τομέα, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα και την καινοτόμα 
χρήση δημόσιων και δημόσια χρηματοδοτούμενων δεδομένων και, κατ' επέκταση, θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών βασιζόμενων σε δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.  

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Άντρους Άνσιπ και η 
επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κα Μαρίγια Γκάμπριελ, εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε κοινή δήλωση: 

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ευρύτατη στήριξη της οδηγίας για τα ανοικτά 
δεδομένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Τα δεδομένα αποτελούν καθοριστικό πόρο της ψηφιακής οικονομίας και μεγάλο μέρος του εν 
λόγω πόρου παράγεται από τον δημόσιο τομέα. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες 
καινοτομίας που προσφέρουν τα δεδομένα, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα δημόσια και τα 
δημόσια χρηματοδοτούμενα δεδομένα να είναι εύκολα διαθέσιμα για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδίως στον τομέα των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων εξαρτάται από την πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Μελέτη για την ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων 
________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις - Οι χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού ολοκληρώνουν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για μια νέα φιλόδοξη εταιρική σχέση 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2019 

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού; 

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις 
μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από 
τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η 
συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, 
ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω 
από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf 
 
Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούνται; 
Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-building-data-based-economy-eu-agreement-future-open-data-and-public-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8094-2018-ADD-1/en/pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - Οι χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
ολοκληρώνουν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για μια νέα φιλόδοξη εταιρική σχέση 
________________________________________________________________________________ 

Δελτία ταυτότητας και έγγραφα διαμονής υψηλής ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν νέο κανονισμό, ο οποίος θα ενισχύσει την 
ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν αυστηρά χαρακτηριστικά ασφάλειας σε 
ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας σε χαρτί, 
συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς μπορούν εύκολα να παραποιηθούν και να 
χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες για να εισέλθουν στην ΕΕ. Ο 
κανονισμός θα εισαγάγει ελάχιστα κοινά πρότυπα ασφάλειας, καθιστώντας τα ασφαλή και 
αξιόπιστα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ανακοίνωση: 17η έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την οικοδόμηση 
μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας 
Συχνές ερωτήσεις — Στέρηση από τους τρομοκράτες των μέσων για την ανάληψη δράσης 
Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των μελών των 
οικογενειών τους 
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 
________________________________________________________________________________ 

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των 
επιτρόπων κ. Γιοχάνες Χαν, κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2019 

Ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ρομά στις 8 Απριλίου, ο πρώτος 
αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι κ. Γιοχάνες Χαν, κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα 
Γιούροβα κ. Κορίνα Κρέτσου προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση: 

«Σήμερα, γιορτάζουμε τον πολιτισμό των Ρομά και θυμόμαστε την ιστορία τους, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας εδώ και αιώνες. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν τη 
μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης, οι κοινότητες των Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται 
εκτεταμένες διακρίσεις και περιθωριοποίηση. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τους Ρομά να 
αποκτήσουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της 
αξιοπρεπούς στέγασης ή των βασικών υπηρεσιών υγείας.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1931_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1931_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0212
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181211_com-2018-845-security-union-update-17_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181211_com-2018-845-security-union-update-17_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3344_en.htm
https://ec.europa.eu/info/files/impact-assessment-security-identity-cards_en
https://ec.europa.eu/info/files/impact-assessment-security-identity-cards_en
https://ec.europa.eu/info/files/impact-assessment-security-identity-cards_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_el.htm
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1956_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολιτική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για ένα ισχυρότερο στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ, την περίοδο μετά το 2020, για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για 
την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας (Φεβρουάριος 2019) 
Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Γυναίκες Ρομά σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - Μέτρα για τη υποστήριξη των γυναικών Ρομά 
Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί: η 
αθιγγανοφοβία εμπόδιο στην ένταξη των Ρομά 
________________________________________________________________________________ 

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: η Επιτροπή βοηθά τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό την προστασία 
των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2019 

Πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την 
κυκλική οικονομία, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα και την ποιότητα και 
διαχείριση του νερού. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
(«η επισκόπηση»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της που ξεκίνησε το 2016 με σκοπό να 
βελτιωθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και των από κοινού 
συμφωνημένων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, αφενός, είναι ουσιαστική για ένα υγιές περιβάλλον και, 
αφετέρου, προσφέρει νέες ευκαιρίες για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και 
θέσεις εργασίας. Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 55 δισ. ευρώ ετησίως από την οικονομία της ΕΕ σε δαπάνες 
υγείας και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση και Παράρτημα 
28 εκθέσεις ανά χώρα και ενημερωτικά δελτία 
Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής με γενικές πληροφορίες πολιτικής 
Ιστότοπος για την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
________________________________________________________________________________ 

Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία δείχνουν βελτιώσεις το 2018, αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
συγκεκριμένες και ταχείες δράσεις  

04/04/2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1956_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu-countries_en
https://www.ardi-ep.eu/resolution-on-the-need-for-a-strengthened-post-2020-strategic-eu-framework-for-national-roma-inclusion-strategies-and-stepping-up-the-fight-against-anti-gypsyism/
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/eumidis-ii-roma-women
https://fra.europa.eu/en/news/2019/more-targeted-measures-needed-support-roma-women
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019_annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019_policy_background.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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Λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ευρωπαϊκές οδούς πέρυσι, αλλά απαιτούνται  

περισσότερες προσπάθειες για να γίνει ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, σύμφωνα με τα νέα 
προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα για το 2018, τα οποία 
δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το 2018 σημειώθηκαν περίπου 25 100 θάνατοι σε τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ των 28. Πρόκειται 
για μείωση κατά 21 % σε σύγκριση με το 2010 και κατά 1 % σε σύγκριση με το 2017. Με έναν 
μέσο αριθμό 49 θανάτων από τροχαία ατυχήματα ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, 
επιβεβαιώνεται ότι οι ευρωπαϊκοί δρόμοι είναι μακράν οι ασφαλέστεροι στον κόσμο. Αλλά 
καταδεικνύεται επίσης ότι απέχουμε από την επίτευξη του στόχου μας για μείωση κατά το ήμισυ 
του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2020. Τούτο υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ταχεία ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη και από ολόκληρο τον τομέα της οδικής 
ασφάλειας για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, 
το οποίο δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2018 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της Επιτροπής Γιούνκερ 
«Η Ευρώπη σε κίνηση», στην οποία καθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο της τρέχουσας εντολής της Επιτροπής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.pdf 

Το δελτίο Τύπου και το MEMO διατίθενται στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα στις πρώτες θέσεις 
του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων 

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της για το 2018 σχετικά με το «Safety Gate», το 
σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (πρώην 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «RAPEX»). 

Από την έκθεση προκύπτει ότι οι αρχές αντάλλαξαν 2 257 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα 
προϊόντα. Τα «παιχνίδια» αποτέλεσαν την κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις (31 %), ακολουθούμενα από τα «μηχανοκίνητα οχήματα» (19 %) και τα «είδη 
ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας» (10 %), ενώ οι κυριότεροι κίνδυνοι που 
κοινοποιήθηκαν ήταν οι χημικοί κίνδυνοι και οι τραυματισμοί (25 % έκαστος), ακολουθούμενοι 
από τον κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά (18 %). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1992_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ετήσια έκθεση και ενημερωτικό δελτίο με τις εθνικές στατιστικές 
Safety Gate 
Κατάλογοι ειδοποιήσεων του Safety Gate 
Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των ανακλήσεων 
Business Gateway 
Εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1992_el.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=el
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=tips:home
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=el
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Εθνικά σημεία επαφής του Safety Gate 
Στατιστικό εργαλείο του Safety Gate για την παραγωγή των δικών σας στατιστικών 
________________________________________________________________________________ 

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές δεοντολογίας 

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2019 

Η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή 
νοημοσύνη συνεχίζοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου. 

Με βάση τις εργασίες της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Ιούνιο του 
2018, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα μια πιλοτική φάση για να εξασφαλίσει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη. Η Επιτροπή καλεί τον βιομηχανικό κλάδο, τα 
ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν τον λεπτομερή κατάλογο αξιολόγησης 
που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ο οποίος συμπληρώνει τις 
κατευθυντήριες γραμμές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση: «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη» 
Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη 
Ενημερωτικό δελτίο για την τεχνητή νοημοσύνη 
Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ΤΝ 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ 
Τεχνητή Νοημοσύνη: μια ευρωπαϊκή προοπτική 
AI Watch  
________________________________________________________________________________ 

Η Ενεργειακή Ένωση: από όραμα πραγματικότητα 

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019 

Η τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που εκδόθηκε δείχνει ότι η 
Επιτροπή υλοποίησε πλήρως το όραμά της για μια στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση που 
εγγυάται προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους. 

Η Ευρώπη είναι ήδη παγκοσμίως πρωτοπόρα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν την τελευταία πενταετία σε όλους τους τομείς 
πολιτικής οδήγησαν την ΕΕ στον σωστό δρόμο για να ενστερνιστεί πλήρως τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια, με την αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει, τη 
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και ένα υγιέστερο περιβάλλον για τους 
καταναλωτές.  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_contact_points_en.pdf
http://81.247.254.96/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Rapid_Alert_System_statistics.qvw&host=QVS@vsrv1463&anonymous=true
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/648304
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/648305
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/artificial-intelligence-european-perspective
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch_en
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Εκτός από τον πλήρη εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, η 
Ενεργειακή Ένωση προωθεί τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε καθαρές μορφές 
ενέργειας σε καίριους τομείς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Η οικοδόμηση μιας 
ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια ήταν μία 
από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Σήμερα διαπιστώνουμε την επιτυχή 
υλοποίηση αυτού που ήταν μόνον ένα όραμα το 2014 για μια ενοποιημένη, διασυνδεδεμένη, 
ασφαλή και βιώσιμη Ενεργειακή Ένωση. Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα που 
παρουσιάζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την 
ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές και μια ανακοίνωση για μια 
πιο αποτελεσματική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική 
της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

 Ενημερωτικό σημείωμα 
 Άλλα έγγραφα: Προτεραιότητα της Ένωσης για την ενέργεια, 4η έκθεση για την κατάσταση 

της Ενεργειακής Ένωσης 
 Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 

ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
________________________________________________________________________________ 

Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάζεται ο τρόπος με τον 
οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες 

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019 

Με την ευκαιρία της διάσκεψης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Το μέλλον της 
εργασίας: Σήμερα. Αύριο. Για όλους.», σήμερα ξεκίνησε μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις 
κύριες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας. 

Στη διάσκεψη που διοργάνωσε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις 
Ντομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Tίσεν, περίπου 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 
υπουργοί, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των εθνικών 
κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού 
κόσμου, διερεύνησαν τους καλύτερους τρόπους για την τιθάσευση των αλλαγών στον κόσμο της 
εργασίας προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
μετασχηματισμοί που πραγματοποιούνται με ταχύ ρυθμό έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
έναυσμα να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
απασχόληση και οι ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον 
κόσμο του σήμερα και του αύριο. Με τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, η ΕΕ διατύπωσε 20 αρχές και δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη δίκαιη και 
αποδοτική λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην 
Ευρώπη του 21ου αιώνα. Σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του 
πλαισίου αυτού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1875_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_el
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2016_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της διάσκεψης με λεπτομερές πρόγραμμα και βίντεο συνεχούς 
ροής 
Ενημερωτικό δελτίο: Βασικά αριθμητικά στοιχεία για την απασχόληση 
Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ 
Μπορείτε να βρείτε εδώπερισσότερα ενημερωτικά δελτία σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής στον κοινωνικό τομέα. 
Ακολουθήστε τον Βάλντις Ντομπρόβσκις στο Facebook και στο Twitter 
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο 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 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Ασφάλειας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες 
υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS TCN) 

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019 

Το Συμβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες υπηκόους 
τρίτων χωρών. 

Το εν λόγω κεντρικό σύστημα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού 
μητρώου σχετικά με τους καταδικασθέντες πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς, μέσω του 
υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2018_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύστημα ECRIS-TCN 
________________________________________________________________________________ 

Το Facebook ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών 
προστασίας των καταναλωτών να αλλάξει τους όρους χρήσης του και να διασαφηνίσει τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα των καταναλωτών. 

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για τους επικαιροποιημένους όρους και υπηρεσίες του Facebook. Οι επικαιροποιημένοι 
αυτοί όροι εξηγούν πλέον σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
των χρηστών της για να αναπτύξει δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ (γενικών χαρακτηριστικών 
των χρηστών), στοχοθετώντας τη διαφήμιση για τη χρηματοδότησή της. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2016_el.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=101&eventsId=1386&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=101&eventsId=1386&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20772&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20458&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=101&eventsId=1386&furtherEvents=yes#navItem-relatedDocuments
https://www.facebook.com/VDombrovskis/
https://twitter.com/VDombrovskis
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-criminal-records-information-system-ecris_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2018_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-344_en
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Οι νέοι όροι περιγράφουν λεπτομερώς τις υπηρεσίες του Facebook που βασίζονται στη χρήση 
των δεδομένων των χρηστών του και τις οποίες πωλεί σε τρίτους· τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν οι καταναλωτές να κλείσουν τους λογαριασμούς τους· και τους λόγους για τους οποίους 
μπορούν να απενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί. Οι εξελίξεις αυτές επήλθαν ύστερα από 
ανταλλαγές που αποσκοπούσαν στην πλήρη κοινοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου του 
Facebook προς τους χρήστες, σε γλώσσα κατανοητή και απλή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2048_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τις αλλαγές που πραγματοποιεί το Facebook  
Δελτίο Tύπου σχετικά με την έκβαση της δράσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
________________________________________________________________________________ 

Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό 
των προπαρασκευαστικών εργασιών της και παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις για τη 
διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ 

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2019 

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε απολογισμό 
των εντατικών προπαρασκευαστικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίπτωση 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία και εξέδωσε πρακτικές οδηγίες για τα 
κράτη μέλη σε 5 τομείς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία; 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να προετοιμαστούν σε περίπτωση αποχώρησης 
χωρίς συμφωνία, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Europe Direct για 
να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Μπορείτε να καλείτε δωρεάν το 00 800 6 7 8 9 10 11 από 
οποιαδήποτε περιοχή της ΕΕ και σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.  
Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
Πολίτες της ΕΕ 
- Η σημερινή ανακοίνωση και τα παραρτήματά της  
- Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα 
- Επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ-27 
- Iστότοποι των κρατών μελών για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία 
- Ανακοίνωση για τα ταξίδια 
- Ενημερωτικά δελτία για τα ταξίδια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις σπουδές και τα δικαιώματα 
των καταναλωτών 
- Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus 
- Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία 
- Πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Επιχειρήσεις της ΕΕ 
- Σειρά εγγράφων για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία (συμπεριλαμβανομένου ενός απλού 
καταλόγου ελέγχου 5 σημείων) για τις επιχειρήσεις 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2048_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_el.pdf
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/national-brexit-information-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
http://www.eurights.uk/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_el.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_el.pdf
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- Πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία 
- Επτά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για το Brexit 
________________________________________________________________________________ 

Επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ παρουσιάζουν για πρώτη φορά την εικόνα 
μαύρης οπής 

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2019 

Η Επιτροπή αποκαλύπτει την πρώτη εικόνα μαύρης οπής που ελήφθη από το «Event Horizon 
Telescope», παγκόσμια επιστημονική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη παρέχει οπτική απόδειξη όσον 
αφορά την ύπαρξη μαύρων οπών και διευρύνει τα σύνορα της σύγχρονης επιστήμης. 

Η πρώτη παρατήρηση μαύρης οπής είναι αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας διεθνούς 
ερευνητικής συνεργασίας γνωστής ως «Event Horizon Telescope» (EHT), στην οποία καίριο ρόλο 
διαδραμάτισαν ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Αυτό το σημαντικό επιστημονικό 
επίτευγμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τις μαύρες οπές, επιβεβαιώνει τις 
προβλέψεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Αινστάιν και ανοίγει νέες 
προοπτικές για την έρευνα στο σύμπαν. Η πρώτη εικόνα μαύρης οπής που αποτυπώθηκε με 
επιτυχία παρουσιάστηκε σήμερα ταυτόχρονα σε έξι συνεντεύξεις Τύπου παγκοσμίως. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Φωτογραφίες και βίντεο μαύρων οπών στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής για τα 
οπτικοακουστικά μέσα 
Ανακοίνωση τύπου για το «Event Horizon Telescope» 
Συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας Europe by Satellite («Η 
Ευρώπη μέσω δορυφόρου») 
Συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του EUtube 
Ακολουθείστε τις ειδήσεις στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter χρησιμοποιώντας το 
hashtag (χάσταγκ) #RealBlackHole 
Είδηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
________________________________________________________________________________ 

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας: Επανεξισορρόπηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης 

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019 

Η 21η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στις Βρυξέλλες· αποτέλεσε 
ένα φόρουμ για τη συνεργασία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για την προώθηση της σχέσης 
όσον αφορά τη διμερή και πολυμερή ατζέντα. 

Στη σύνοδο κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 
Tουσκ. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εκπροσωπήθηκε από τον πρωθυπουργό Li Keqiang. Η 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_el.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-002662
https://eventhorizontelescope.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_el.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-002662
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-002662
https://blackholecam.org/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Dr20f19czeE
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://twitter.com/eu_commission
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/astronomers-reveal-first-ever-image-black-hole
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Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την 
Ανταγωνιστικότητα Γίρκι Κάταϊνεν , συμμετείχαν επίσης στη σύνοδο κορυφής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση μετά τη 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας 
Δηλώσεις του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συνέντευξη Τύπου μετά την 21η σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Κίνας 
Δικτυακός τόπος συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας 
Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (ενημερωτικό δελτίο) 
Δικτυακός τόπος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα 
________________________________________________________________________________ 

Έναρξη ισχύος του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων 

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2019 

Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) άρχισε να ισχύει 
επίσημα στις 10 Απριλίου 2019. 

Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 
2017 και θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της δημόσιας 
τάξης της Ευρώπης σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση.  

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Το νέο αυτό πλαίσιο θα 
βοηθήσει την Ευρώπη να υπερασπιστεί τα στρατηγικά της συμφέροντα. Χρειαζόμαστε έλεγχο των 
εξαγορών που πραγματοποιούν ξένες, κρατικές εταιρείες και που στοχεύουν τους στρατηγικούς 
πόρους της Ευρώπης. Θέλω η Ευρώπη να παραμείνει ανοικτή για τις επιχειρήσεις, αλλά έχω 
δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν είμαστε αφελείς θιασώτες του ελεύθερου εμπορίου. Η έγκριση 
και η θέση σε ισχύ της πρότασης αυτής σε σχεδόν χρόνο-ρεκόρ δείχνει ότι μιλάμε σοβαρά και ότι, 
όταν πρόκειται για την προάσπιση των συμφερόντων της Ευρώπης, τα λόγια πάντοτε γίνονται 
έργα.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2088_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νέο ενωσιακό πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων: Κανονισμός, δελτίο τύπου, ενημερωτικό δελτίο 
Πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ξένων επενδύσεων 
Άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ: Έκθεση 
________________________________________________________________________________ 

Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2019/04/09/
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/rVotT71TqcUuInsE7VOb7j1_xi9jIMcvhhHxcYLGE1g/mtime:1552379624/sites/eeas/files/factsheet_eu-china_03_2019.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2088_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_el.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157724.htm
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Γιούνκερ με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω περισσότερο ανοικτής, διαφανούς και τεκμηριωμένης χάραξης 
πολιτικής. 

Από τη σημερινή έκθεση προκύπτει ότι οι προσπάθειες να τεθεί η βελτίωση της νομοθεσίας στο 
επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ήταν επιτυχείς. Η επιτυχία αυτή θα πρέπει να 
παγιωθεί και να διατηρηθεί ώστε να συνεχίσουμε τις περαιτέρω βελτιώσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2117_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο – Βελτίωση της νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής μας 
Ανακοίνωση – Βελτίωση της νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής μας» 
Ετήσια έκθεση της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου για το 2018 
Ιστότοπος για τη βελτίωση της νομοθεσίας 
Επιτυχημένα παραδείγματα από την πύλη «Πείτε την άποψή σας» – βίντεο 
Βελτίωση της νομοθεσίας: βιντεοσκοπημένο μήνυμα του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. 
Τίμερμανς 
________________________________________________________________________________ 

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το πράσινο φως 
του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει τις οδηγίες 
διαπραγμάτευσης για τις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε από τους προέδρους κ. 
Γιούνκερ και Τραμπ τον Ιούλιο του 2018. 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν στην Επιτροπή το πράσινο φως προκειμένου να 
ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με δύο συμφωνίες, μία για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και μία για την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά 
προϊόντα. Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την υποβολή προτάσεων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές και είναι σύμφωνη με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 
ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν την «ταχεία εφαρμογή όλων των στοιχείων της κοινής δήλωσης ΗΠΑ-ΕΕ της 
25ης Ιουλίου 2018». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ του Ιουλίου 2018 
Οικονομική ανάλυση της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο – Οικονομικά οφέλη από την κατάργηση των βιομηχανικών δασμών ΕΕ-ΗΠΑ 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2117_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en
https://ec.europa.eu/info/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en
https://ec.europa.eu/info/publications/regulatory-scrutiny-board-annual-report-2018_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/42282
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-170643
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-170643
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_el.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/el/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_el.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157704.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157693.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=259
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ 
________________________________________________________________________________ 

Ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση εκσυγχρονισμένων κανόνων που είναι 
κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή 

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τη νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η οποία θα προσφέρει απτά οφέλη στους πολίτες, στους δημιουργικούς κλάδους, 
στον Τύπο, στους ερευνητές, στους εκπαιδευτικούς και στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Με τη μεταρρύθμιση οι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα προσαρμοστούν 
στον σύγχρονο κόσμο, όπου οι υπηρεσίες μουσικής συνεχούς ροής, οι πλατφόρμες διάθεσης 
βίντεο κατά παραγγελία, οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων και οι πλατφόρμες αναφόρτωσης 
περιεχομένου από τους χρήστες αποτελούν τις κύριες πύλες πρόσβασης στα έργα δημιουργίας 
και στα άρθρα του Τύπου. Η οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016 και 
ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
· MEMO: Ερωτήσεις και Απαντήσεις - Υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για 
την ψηφιακή εποχή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
· Κοινή δήλωση: Μεταρρύθμιση των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας: η Επιτροπή 
χαιρετίζει την υπερψήφιση εκσυγχρονισμένων κανόνων, κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
· Κοινή δήλωση: Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση σε επιγραμμικό ραδιοτηλεοπτικό 
περιεχόμενο σε διασυνοριακό επίπεδο 
· Δελτίο Τύπου: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
· Ενημερωτικό δελτίο για την πνευματική ιδιοκτησία 
· Ενημερωτικό δελτίο: Πώς στηρίζει η ΕΕ τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα 
· Συχνές ερωτήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
· Ευρωβαρόμετρο 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο για μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ 

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2019 

Η Επιτροπή ξεκινά μια συζήτηση με θέμα το πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ στον κοινωνικό τομέα. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-copyright
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-eu-supports-cinema-and-audiovisual-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-eurobarometer-shows-how-15-45-year-olds-use-internet-access-music-films-tv-series-images
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Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανήγγειλε τη 
συνολική επανεξέταση όλων των ρητρών «γέφυρας» που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ. 
Κατόπιν τούτου, έχουν ήδη εκδοθεί τρεις ανακοινώσεις: για την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας (Σεπτέμβριος του 2018), για τη φορολογία (Ιανουάριος του 2019) και για την 
ενέργεια και το κλίμα (Απρίλιος του 2019). Η ανακοίνωση σχετικά με τις ρήτρες «γέφυρας» στον 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής είναι η τέταρτη. 

Tα περισσότερα θέματα κοινωνικής πολιτικής στα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα για την ανάληψη 
δράσης υπόκεινται ήδη στη διαδικασία της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Το γεγονός αυτό 
κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη, με την πάροδο των ετών, ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού 
«κεκτημένου», για την προαγωγή του οποίου έχουν γίνει σημαντικά περαιτέρω βήματα κατά τη 
θητεία της παρούσας Επιτροπής. Ωστόσο, ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θεμάτων 
εξακολουθεί να απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ειδικές νομοθετικές 
διαδικασίες, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει ρόλο ισότιμο με αυτόν του 
Συμβουλίου, καθώς δεν διαθέτει δικαίωμα συναπόφασης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2118_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στην κοινωνική 
πολιτική: προσδιορισμός τομέων για ενισχυμένη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία 
MEMO: Αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στην κοινωνική πολιτική — ερωτήσεις και 
απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς βελτιώνουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ; 
Δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής για τις ρήτρες «γέφυρας» 
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο 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 
________________________________________________________________________________ 

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι βελτιώνουν την αμεροληψία και τη διαφάνεια των 
επιγραμμικών πλατφορμών 

Στρασβούργο, 17 Απριλίου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο κανονισμό για τις εμπορικές πρακτικές των 
πλατφορμών προς τις επιχειρήσεις ο οποίος έχει ως στόχο να θεσπίσει ένα δίκαιο, αξιόπιστο 
και βασιζόμενο στην καινοτομία περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους κατά τη 
χρήση επιγραμμικών πλατφορμών. 

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ, η 
επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ Ελζμπιέτα 
Μπιενκόφσκα και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ 
χαιρέτισαν την έκβαση της ψηφοφορίας σε κοινή τους δήλωση: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/commission/files/social-priorities-under-juncker-commission_el
https://ec.europa.eu/commission/files/social-priorities-under-juncker-commission_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2118_el.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2120_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2120_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_passerelles_2.pdf
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2160_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θεσπίσουν νέους ευρωπαϊκούς κανόνες 
για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις διαδικτυακές 
πλατφόρμες 
Ενημερωτικό σημείωμα - Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικτυακές πλατφόρμες - νέοι κανόνες με σκοπό την αύξηση της 
διαφάνειας και της δικαιοσύνης 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει βασικά μέτρα για την τόνωση της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης 

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2019 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την τελική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
νομοθεσία για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). 

Η έγκριση σημαντικού αριθμού προτάσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μίας από τις κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής 
Γιούνκερ.  

Το εγχείρημα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλόδοξων προσπαθειών 
της παρούσας Επιτροπής για τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, επενδύσεις στην καινοτομία 
και προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την επίτευξη 
συμφωνίας σε 11 από τις 13 προτάσεις, η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα καταστεί πραγματική 
κινητήρια δύναμη των επενδύσεων στην ενιαία αγορά, προσφέροντας πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις της ΕΕ και ευκαιρίες στους πολίτες της να κάνουν οικονομίες 
για το μέλλον. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών διοχετεύει επενδύσεις σε έργα φιλικά προς το 
περιβάλλον, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ με 
ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μια ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι 
επίσης αναγκαία για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση και ο διεθνής ρόλος του ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της 
για την έγκριση του προγράμματος InvestEU από το Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για το InvestEU, το πρόγραμμα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον 
επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ψηφοφορία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο 
κοντά στη δημιουργία του προγράμματος InvestEU. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2160_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1169_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-platforms-new-rules-increase-transparency-and-fairness
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-platforms-new-rules-increase-transparency-and-fairness
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_el.pdf


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 - 23 
 

Το πρόγραμμα InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα 
απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Αξιοποιώντας την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, θα 
συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 13 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που επί του παρόντος παρέχουν στήριξη για επενδύσεις στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα: Το πρόγραμμα InvestEU - ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU; 
Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί; 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το πρόγραμμα InvestEU (6 Ιουνίου 2018): Πρόγραμμα 
InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη 
Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (6 Ιουνίου 2018) 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον 
Ο πρόεδρος Γιούνκερ στο Twitter: @JunckerEU 
Ο αντιπρόεδρος Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen 
#InvestEU 
________________________________________________________________________________ 

26η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας: Προαγωγή της ισχυρής εταιρικής σχέσης μας σε 
υψηλότερο επίπεδο 

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2019 

Η 26η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας ενίσχυσε περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς, εστιάζοντας 
στην εφαρμογή δύο εμβληματικών συμφωνιών που συνήφθησαν το περασμένο έτος: της 
συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας. Οι συμφωνίες αυτές έχουν προαγάγει τις διμερείς πολιτικές και οικονομικές 
σχέσεις σε υψηλότερο επίπεδο. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής. Την 
Ιαπωνία εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός της, κ. Σίνζο Άμπε. Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, ο αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις 
επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γίρκι 
Κάταϊνεν, και η αρμόδια για το εμπόριο επίτροπος, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, συμμετείχαν επίσης 
στη σύνοδο κορυφής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2248_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Κοινή δήλωση μετά την 26η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας 
Δηλώσεις του προέδρου κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συνέντευξη Τύπου μετά την 26η σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας 
Ιστότοπος της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2135_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_el
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_el
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/jyrkikatainen
https://twitter.com/search?q=investEU&src=typd
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2248_el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39222/190425-eu-japan_summit-statement-final.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+statement+of+the+26th+EU-Japan+summit
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2272_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2272_fr.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2019/04/25/
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Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας 
Ιστότοπος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας 
Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία 
________________________________________________________________________________ 

Εμβολιασμός: Ώρα να αντιταχθούμε στην παραπληροφόρηση! Δήλωση του αντιπροέδρου Γίρκι 
Κάταϊνεν με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού 

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2019 

Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μέτρα δημόσιας υγείας μέχρι σήμερα. Τα 
εμβόλια όχι μόνο προλαμβάνουν πολλές ασθένειες και σώζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά μειώνουν 
και τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ και δύο αιώνες έχει αποδειχθεί επανειλημμένα 
ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι γεγονός και όχι άποψη. Δυστυχώς, όσοι 
παρακολουθούμε τις ειδήσεις έχουμε δει τα τελευταία χρόνια συγκλονιστικούς τίτλους για την 
αύξηση των κρουσμάτων ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, κρουσμάτων 
που είχαν σοβαρές συνέπειες για την υγεία και μερικές φορές οδήγησαν σε θανάτους που θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει χαρακτηρίσει την 
παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια έναν από τους 10 σημαντικότερους κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία εφέτος. Μήπως αυτό σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη στην επιστήμη έχει διαβρωθεί; 

Ιστορικό 
Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου. 
Γενικές πληροφορίες για τον εμβολιασμό 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2254_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της 
ποιότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Η φετινή είναι η έβδομη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης. 

Τι είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης; 
Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό 
πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην 
προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων απονομής 
δικαιοσύνης. Προς τον σκοπό αυτόν παρέχει αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα των συστημάτων απονομής 
δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2233_el.pdf 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/48463/EU-Japan%20relations
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57491/eu-japan-strategic-partnership-agreement-spa_en
https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_el
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2254_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2233_el.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019: τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

Παρέχει στις εθνικές αρχές πληροφορίες ώστε να τις βοηθήσει να βελτιώσουν τα συστήματα 
απονομής δικαιοσύνης τους. Τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα και παρουσιάζουν σχετικές 
βελτιώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και την 
ποιότητα της δικαιοσύνης. Παράλληλα, ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι υπάρχουν ολοένα 
και περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την αντίληψη για την ανεξαρτησία δικαιοσύνης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019 
Σύνοψη του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019: Ενημερωτικό δελτίο 
Σχολιασμένα γραφήματα με πλήρη στοιχεία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την «Αντίληψη για την ανεξαρτησία των εθνικών 
συστημάτων δικαιοσύνης στην ΕΕ στο ευρύ κοινό» 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την «Αντίληψη για την ανεξαρτησία των εθνικών 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην ΕΕ στις επιχειρήσεις» 
Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019, εκθέσεις ανά χώρα: 
Ανακοίνωση για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης 
Ενημερωτικό δελτίο: Εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου 
[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2019: «Η δημοκρατία κι εγώ» 

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποσκοπεί στον εορτασμό 
και την προώθηση δραστηριοτήτων για τη νεολαία μέσω εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε 
όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. 

Από τις 29 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου θα εορταστεί σε όλη την Ευρώπη η 9η Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Νεολαίας. Φέτος θα έχει το θέμα «Η δημοκρατία και εγώ». Παράλληλα με τις 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2233_en.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2199
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2199
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2196
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2196
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0163
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/rule-law-framework_en#documents
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εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν όλη την εβδομάδα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, στις 29 
και 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν εμβληματικές εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε 
εκατοντάδες νέες και νέοι να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Ενόψει των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 23 έως τις 26 Μαΐου, οι 
συζητήσεις κατά τη διάρκεια της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας θα εστιάσουν στον 
τρόπο με τον οποίο οι νέοι μπορούν να είναι πιο ενεργοί στις κοινότητές τους και να επηρεάζουν 
τις δημοκρατικές αποφάσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2255_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
Results of the 2018 Altiero Spinelli Prize 
Ευρωβαρόμετρο: «Πώς διαμορφώνουμε μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη Ευρώπη;» - Οι απόψεις 
των νέων 
Πρόγραμμα Erasmus+ 
EUandMe campaign 
________________________________________________________________________________ 

Νέοι γεωργοί: 1 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δρομολόγησαν δέσμη 
δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ που απευθύνεται ειδικά σε νέους γεωργούς. Το 2017, ποσοστό 27 % 
των αιτήσεων δανειοδότησης που υποβλήθηκαν σε τράπεζες από νέους γεωργούς της ΕΕ 
απορρίφθηκε, σε σύγκριση με ποσοστό απορρίψεων μόλις 9 % όσον αφορά τις αιτήσεις από 
λοιπές εκμεταλλεύσεις. 

Η εν λόγω δέσμη ύψους 1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε σήμερα από τον αρμόδιο για τη γεωργία 
επίτροπο κ. Φιλ Χόγκαν και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Άντριου ΜακΝτάουελ αποσκοπεί στην 
αύξηση της πρόσβασης των γεωργών της ΕΕ, ιδίως των νέων, σε χρηματοδότηση. 

Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης επίτροπος, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε τα 
εξής: «Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας και συχνά αποτελεί εμπόδιο για 
τους νέους που επιθυμούν να γίνουν γεωργοί. Δεδομένου ότι το 11 % των Ευρωπαίων γεωργών 
είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα 
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020. 
Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αυτή η νέα κοινή πρωτοβουλία είναι επιχειρησιακά 
έτοιμη.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2255_el.pdf
http://www.youthweek.eu/
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/education/news/2018-altiero-spinelli-prize-winners-awarded_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2224
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/euandme/frontpage_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_el.pdf
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Φυλλάδιο με θέμα «Κοινή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων γεωργών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση» 
Φυλλάδιο με θέμα «Χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για τη μείωση των επιπτώσεων της 
αστάθειας των τιμών στη γεωργία» 
Έρευνα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες και την πρόσβαση των γεωργικών επιχειρήσεων της ΕΕ σε 
χρηματοδότηση 
________________________________________________________________________________ 

Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν ενόψει της διεθνούς ημέρας των εργαζομένων 

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2019 

 «Αύριο γιορτάζουμε τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων, γνωστή και ως εργατική 
Πρωτομαγιά. Φέτος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να κοιτάξουμε προς το παρελθόν αλλά και να 
ατενίσουμε το μέλλον.  

 Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και με αφετηρία τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η ΕΕ πέτυχε σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων. Με νέους κανόνες για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, 
ενισχύσαμε την προστασία των πλέον ευάλωτων εργαζομένων στον νέο κόσμο της εργασίας, 
ιδίως αυτών που εργάζονται με άτυπες μορφές απασχόλησης. Λάβαμε μέτρα για να 
εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται επαρκώς από συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και προστατεύονται από την οικονομική αβεβαιότητα, ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους. Νέοι κανόνες της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να συνδυάσουν την οικογενειακή 
τους ζωή με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε βάση ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού εντός της ΕΕ τόσο για τους διασυνοριακούς εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. 
Η ΕΕ ενίσχυσε την προστασία που παρέχεται έναντι σειράς καρκινογόνων χημικών ουσιών στον 
χώρο εργασίας. Περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία θα αποκτήσουν 
ευκολότερη πρόσβαση σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα 
ηλεκτρονικά βιβλία και το ηλεκτρονικό εμπόριο χάρη στον ευρωπαϊκό νόμο για την αναπηρία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2295_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο για τις κοινωνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της Επιτροπής Juncker 
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο 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 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει 4 νέες πρωτοβουλίες και κρίνει 
νομικά απαράδεκτη 1 πρωτοβουλία 

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2019 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/improving-access-to-funding-young-farmers_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/improving-access-to-funding-young-farmers_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/financial-instruments-reduce-impact-of-price-volatility-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/financial-instruments-reduce-impact-of-price-volatility-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/survey-financial-needs-and_access-to-finance-eu-agri-enterprises_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/survey-financial-needs-and_access-to-finance-eu-agri-enterprises_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2295_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει τις εξής 4 νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες 
Πολιτών: «Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή», «Τέρμα στη 
φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη», «Πολιτική συνοχής για την 
ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους» 
και «PRO-NUTRISCORE». Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς 
στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε νομικά απαράδεκτη καθώς 
βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις 
Συνθήκες της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2298_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών 

 Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή (διαθέσιμη από τις 
6 Μαΐου 2019) http://www.citizensclimateinitiative.eu 

 Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη (διαθέσιμη 
από τις 10 Μαΐου 2019) 

 PRO-NUTRISCORE (διαθέσιμη από τις 8 Μαΐου 2019) 
 «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους» (διαθέσιμη από τις 7 Μαΐου 2019) 
www.nationalregions.eu 

 Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά 
εδάφη 

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Ιστότοπος ΕΠΠ 
Κανονισμός ΕΠΠ 
________________________________________________________________________________ 

Η ισχύς εν τη ενώσει: η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για το επόμενο στρατηγικό 
θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024 

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2019 

Ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ των 27 στο Σιμπίου της Ρουμανίας, στις 9 Μαΐου 2019, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η 
Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και αβέβαιο 
κόσμο. 

Με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23-26 Μαΐου 2019 και την επακόλουθη 
αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έχει έρθει η ώρα για νέους 
προσανατολισμούς στην πολιτική και νέες προτεραιότητες. Καθώς τόσο οι προτεραιότητες που 
θέτουμε όσο και ο τρόπος με τον οποίο τις εξηγούμε στους Ευρωπαίους πολίτες και 
συνεργαζόμαστε γι' αυτές μαζί τους θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση της 
Ένωσής μας, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης προτάσεις για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε 
καλύτερα τις συλλογικές αποφάσεις μας. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν τη συμβολή της 
Επιτροπής στο επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2298_el.pdf
http://www.citizensclimateinitiative.eu/
http://www.nationalregions.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EL
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η Ευρώπη τον Μάιο του 2019: Προετοιμασία για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο 
δημοκρατική Ένωση σε έναν ολοένα και πιο αβέβαιο κόσμο 
Παραρτήματα: 

 Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης 
 Η κοινή γνώμη της ΕΕ κατά τα έτη 2014-2019 
 Τα κορυφαία 20 επιτεύγματα της ΕΕ κατά τα έτη 2014-2019 
 Εκκρεμή ζητήματα: τα κορυφαία 10 ζητήματα της ΕΕ στα οποία αναμένεται τελική 

συμφωνία 
 Βασικά στοιχεία για την ΕΕ κατά τα έτη 2014-2019 

Έκθεση: Διάλογοι και διαβουλεύσεις με τους πολίτες – Βασικά συμπεράσματα 
________________________________________________________________________________ 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-may-2019-preparing-more-united-stronger-and-more-democratic-union-increasingly-uncertain-world_en
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-may-2019-preparing-more-united-stronger-and-more-democratic-union-increasingly-uncertain-world_en
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/files/eus-public-opinion-2014-2019-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/the-top-EU-achievements-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/unfinished-business-top-10-eu-issues_en
https://ec.europa.eu/commission/unfinished-business-top-10-eu-issues_en
https://ec.europa.eu/commission/files/key-figures-eu-2014-2019-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/files/citizens-dialogues-and-citizens-consultations-key-conclusions_en
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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 

________________________________________________________________________________ 
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http://www.europedirect.cci-ioannina.gr/
www.europedirect.gr%20%20
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http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.gr/el
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
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