ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
ΤΚ : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 26516 07231
URL : www.edic.gr, www.europedirect.gr
email : info@edic.gr

Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

________________________________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ
06 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
________________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά
2. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο
της πρότασης της Επιτροπής
3. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 - Εαρινή Δέσμη: συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη
για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
4. Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις
5. DiscoverEU: ερωτήσεις και απαντήσεις
6. DiscoverEU: ευκαιρία για 20.000 νέους να εξερευνήσουν την Ευρώπη
7. Πάνω από το 85 % των ευρωπαϊκών κολυμβητικών περιοχών χαρακτηρίζονται ως
εξαιρετικής ποιότητας για την ποιότητα των υδάτων
8. Ένωση Aσφάλειας: Η Επιτροπή λαμβάνει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με
αντικείμενο διεθνείς κανόνες λήψης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
9. Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Ευρώπη ανακοινώνει οκτώ χώρους που θα φιλοξενήσουν
υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης
10. Νέοι κανόνες και εγγυήσεις ισχύουν τώρα στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες
11. Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι οι στοχευμένες επενδύσεις και οι δυναμικές ψηφιακές
πολιτικές ενισχύουν τις επιδόσεις των κρατών μελών
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12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος
τραπεζικών εγγυήσεων
13. Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή
καταγράφει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε
14. Τραπεζική Ένωση: τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να μειώνονται στην ΕΕ
15. Brexit χωρίς συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των
προετοιμασιών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου (άρθρο 50)
16. H Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι έτοιμη να αρχίσει τις εργασίες της τον Οκτώβριο, με τη
λήψη απόφασης για τη νέα της έδρα
17. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να
καταρτίσουν χάρτη πορείας προς μια φθινοπωρινή συμφωνία
18. Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων έναν χρόνο μετά: Το 73 % των Ευρωπαίων
έχουν ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματά τους
19. Καθαρή κινητικότητα: H Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τις δοκιμές εκπομπών των
αυτοκινήτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
20. Μια Ευρώπη που προστατεύει: πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ
παρουσιάζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
21. Ένωση Ασφάλειας: η ΕΕ ενισχύει τους κανόνες για τα αυτοσχέδια εκρηκτικά και την
καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
22. Ευρωπαϊκοί πίνακες αποτελεσμάτων καινοτομίας 2019: Οι επιδόσεις της ΕΕ και των
περιφερειών της στον τομέα της καινοτομίας αυξάνονται
23. Εμπόδια στο εμπόριο: παρότι ο προστατευτισμός αυξάνεται, η ΕΕ συνεχίζει να ανοίγει
εξαγωγικές αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
24. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Επεξήγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα
25. Ενεργειακή Ένωση: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να γίνουν πιο φιλόδοξα στα σχέδια για
την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού
26. Η Επιτροπή γιορτάζει την 30ή επέτειο των δραστηριοτήτων Jean Monnet για την
προώθηση παγκοσμίως των ευρωπαϊκών σπουδών
27. Η «Έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής» έχει απτά αποτελέσματα για τους
πολίτες της ΕΕ
28. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου επ’ ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων
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29. Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: άδειασαν τα δημόσια αποθέματα αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη
30. Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Ερωτήσεις και απαντήσεις
31. Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη για την αξιολόγηση των
διαφορών στη σύνθεση των τροφίμων της ΕΕ [Updated on 25/06/2019 at 13:25 CEST]
32. Θέσπιση νέων κανόνων για την καλύτερη προστασία των παιδιών που εμπλέκονται σε
διασυνοριακές διαφορές σε σχέση με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών
33. Η ΕΕ υπογράφει εμπορική και επενδυτική συμφωνία με το Βιετνάμ
34. Ερωτήσεις και απαντήσεις - Κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ
35. Επιλογή των πρώτων 17 «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων»: Ένα μεγάλο βήμα προς την
οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης
36. Ψηφιακή ενιαία αγορά: Έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι καλά ενημερωμένοι για
τους κανόνες κατά του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού
37. Παράνομη αλιεία: η ΕΕ αίρει την κίτρινη κάρτα για την Ταϊβάν κατόπιν εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων
38. Η ΕΕ και η Mercosur καταλήγουν σε εμπορική συμφωνία
39. Σεζόν κλασικών ταινιών: Προβολή ευρωπαϊκών κλασικών ταινιών σε χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη
________________________________________________________________________________
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1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά
Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2019
Η Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα
κράτη μέλη. Φέτος είναι η 10η επέτειος του Χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσιεύει
επίσης έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά
τον Χάρτη. Xάρη στον Χάρτη, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πνεύμα θεμελιωδών
δικαιωμάτων στο έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ωστόσο, ο Χάρτης δεν έχει αξιοποιηθεί
ακόμα πλήρως από την αλυσίδα επιβολής του νόμου και η ευαισθητοποίηση των πολιτών
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2790_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση του 2018 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωβαρόμετρο και ενημερωτικά δελτία για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα θεμελιώδη
δικαιώματα
________________________________________________________________________________
2. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο
της πρότασης της Επιτροπής
Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2019
Η Επιτροπή πρότεινε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020 ύψους 168,3 δισ. € με στόχο,
αφενός, μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και, αφετέρου, αλληλεγγύη και ασφάλεια
εντός και εκτός της ΕΕ.
Πρόκειται για τον έβδομο και τελευταίο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ο οποίος εντάσσεται εντός
των ορίων που θέτει ο τελευταίος. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των
υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
- Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 – Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Έγγραφα του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020
- Επισκόπηση επιδόσεων προγραμμάτων (2018)
- Ενημερωτικό δελτίο - Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020
- Ενημερωτικό δελτίο - Επισκόπηση επιδόσεων προγραμμάτων
- Πρόταση της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ
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- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ με μια ματιά
________________________________________________________________________________
3. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 - Εαρινή Δέσμη: συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για
την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019, με τις οποίες
δίνει κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τους επόμενους 12
έως 18 μήνες. Η Επιτροπή συνιστά επίσης το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος για την Ισπανία και εγκρίνει σειρά εγγράφων στο πλαίσιο του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται για έβδομη συνεχή χρονιά και πρόκειται να συνεχίσει την
αναπτυξιακή της πορεία το 2020, με την ανάπτυξη των οικονομιών όλων των κρατών μελών παρά
τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες και τις παγκόσμιες αβεβαιότητες. Το ποσοστό των
απασχολούμενων βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ και η ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των
εποχών. Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, των
περιφερειών και των πληθυσμιακών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη
να αξιοποιήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι αποτελεσματικές
μεταρρυθμίσεις, συνοδευόμενες από καλά στοχευμένες επενδυτικές στρατηγικές και υπεύθυνες
δημοσιονομικές πολιτικές, εξακολουθούν να χρησιμεύουν ως πυξίδα για τον εκσυγχρονισμό της
ευρωπαϊκής οικονομίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Σημείωμα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 - Εαρινή Δέσμη
Εισαγωγική ανακοίνωση σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019
Ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019
Κατάργηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ισπανία
Εκθέσεις βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την
Κύπρο
Διαδικασία σημαντικής απόκλισης για την Ουγγαρία και τη Ρουμανία
Τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
Έκθεση προόδου για τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα
(ΕΛΠΔΤ) 2019
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις – Άνοιξη 2019
Χρονολόγιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ 2019
Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2019
Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
Η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με απλά λόγια
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin
________________________________________________________________________________
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4. Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 97
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2772_el.pdf
________________________________________________________________________________
5. DiscoverEU : ερωτήσεις και απαντήσεις
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019
Τι είναι το DiscoverEU;
Το DiscoverEU αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ που προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών
μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερης
κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών
περιφερειών, να απολαύσουν τον πολιτιστικό τους πλούτο και να έλθουν σε επαφή με
ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα
για τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες, όπως
η επίλυση προβλημάτων και η γνώση ξένων γλωσσών.
Γιατί η πρωτοβουλία προσφέρεται μόνο σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών;
Στόχος της πρωτοβουλίας DiscoverEU είναι να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και μετακινήσεις
σε νέους που συμπληρώνουν τα 18. Το πρόγραμμα στοχεύει συγκεκριμένα στους 18χρονους
επειδή η ηλικία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση και θα πρέπει να
συνοδεύεται από καλύτερη γνωριμία με την Ευρώπη, σε όλη την ποικιλομορφία της.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_en.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
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________________________________________________________________________________
6. DiscoverEU : ευκαιρία για 20.000 νέους να εξερευνήσουν την Ευρώπη
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019
Στον τρίτο γύρο της νέας αυτής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη νεολαία αιτήθηκαν περίπου 95.000
νέοι. Περίπου 20.000 δεκαοκτάχρονοι Ευρωπαίοι έχουν ήδη επιλεγεί για να λάβουν την
ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU. Θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μεταξύ 1ης Αυγούστου
2019 και 31ης Ιανουαρίου 2020 για διάστημα έως και 30 ημερών.
Κατά τις δύο εβδομάδες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 16 Μαΐου 2019,
περίπου 95.000 νέοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκδήλωσαν την επιθυμία τους να
συμμετάσχουν στον τρίτο γύρο της πρωτοβουλίας DiscoverEU. Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια
και την ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, επελέγησαν 20.000 νέοι.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2817_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις & Απαντήσεις DiscoverEU
Ενημερωτικό δελτίο με την κατανομή αιτούντων και συμμετεχόντων ανά χώρα
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επένδυση στη νεολαία»
________________________________________________________________________________
7. Πάνω από το 85 % των ευρωπαϊκών κολυμβητικών περιοχών χαρακτηρίζονται ως
εξαιρετικής ποιότητας για την ποιότητα των υδάτων
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2019
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα των υδάτων
κολύμβησης, λίγο περισσότερο από το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη
που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης πέρυσι, πληρούσαν τα υψηλότερα και πιο
αυστηρά πρότυπα ποιότητας για την καθαρότητα των υδάτων. Τα αποτελέσματα που
δημοσιεύονται δείχνουν ποιες είναι οι περιοχές με τα καλύτερα ύδατα κολύμβησης για φέτος το
καλοκαίρι.
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Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ένας συντριπτικός αριθμός —το 95,4 %— από τις 21.831 περιοχές
κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας βάσει των κανόνων της ΕΕ. Επιπλέον, στην έκθεση
συμπεριλήφθηκαν επίσης 300 περιοχές κολύμβησης που παρακολουθούνται στην Αλβανία και
την Ελβετία.
Το ποσοστό των κολυμβητικών περιοχών που πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής
ποιότητας» αυξήθηκε ελαφρά από 85,0 % το 2017 σε 85,1 % το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός
εκείνων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό «ικανοποιητικής
ποιότητας» μειώθηκε από 96 % σε 95,4 % από το 2017 έως το 2018. Αυτή η μικρή πτώση
οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα νέων περιοχών κολύμβησης για τις οποίες δεν είναι ακόμη
διαθέσιμο το σύνολο δεδομένων τεσσάρων κολυμβητικών περιόδων που απαιτούνται για τον
χαρακτηρισμό βάσει της οδηγίας. Το 2018, 301 (ή 1,3 %) του συνόλου των περιοχών κολύμβησης
στην ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρκούς ποιότητας». Το ποσοστό
αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 1,4 % του 2017.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Εκθέσεις ανά χώρα
Διαδραστικός χάρτης επιδόσεων κάθε περιοχής κολύμβησης
Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης
ΕΟΠ, Κατάσταση των υδάτων κολύμβησης
Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης
________________________________________________________________________________
8. Ένωση Aσφάλειας: Η Επιτροπή λαμβάνει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με
αντικείμενο διεθνείς κανόνες λήψης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
Λουξεμβούργο, 6 Ιουνίου 2019
Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να αναθέσουν στην Επιτροπή δύο εντολές συμμετοχής σε
διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά
αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.Το Συμβούλιο συμφώνησε να αναθέσει στην
Επιτροπή εντολές διαπραγμάτευσης για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για
το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα
στον κυβερνοχώρο, της λεγόμενης «Σύμβασης της Βουδαπέστης». Αμφότερες οι εντολές
περιλαμβάνουν διατάξεις για ισχυρές διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και των δικονομικών δικαιωμάτων των ατόμων, οι
οποίες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2891_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου – Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή συνιστά τη διαπραγμάτευση διεθνών κανόνων για
τη λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
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________________________________________________________________________________
9. Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Ευρώπη ανακοινώνει οκτώ χώρους που θα φιλοξενήσουν
υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης
Λουξεμβούργο, 7 Ιουνίου 2019
Σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επιλεγεί οκτώ χώροι για κέντρα υπερυπολογιστικής, τα οποία θα
φιλοξενήσουν τους πρώτους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές. Θα υποστηρίξουν τους
ερευνητές, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε
ευρύ φάσμα τομέων, από τον σχεδιασμό φαρμάκων και νέων υλικών έως την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής.
Σε ένα σημαντικό βήμα για να καταστεί η Ευρώπη κορυφαία περιοχή υπερυπολογιστικής σε
παγκόσμιο επίπεδο, η Κοινή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων —
EuroHPC επέλεξε 8 χώρους για κέντρα υπερυπολογιστικής σε 8 διαφορετικά κράτη μέλη για να
φιλοξενήσουν τις νέες υπολογιστικές μηχανές υψηλών επιδόσεων. Οι χώροι υποδοχής θα
βρίσκονται στη Σόφια (Βουλγαρία), στην Ostrava (Τσεχία), στο Kajaani (Φινλανδία), στη Μπολόνια
(Ιταλία), στο Bissen (Λουξεμβούργο), στο Minho (Πορτογαλία), στο Μάριμπορ (Σλοβενία) και στη
Βαρκελώνη (Ισπανία). Θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη σημαντικών εφαρμογών σε τομείς όπως η
εξατομικευμένη ιατρική, ο σχεδιασμός φαρμάκων και υλικών, η βιολογική μηχανική, η πρόγνωση
του καιρού και η κλιματική αλλαγή. Συνολικά, τα κέντρα θα τελούν υπό τη διαχείριση
κοινοπραξιών στις οποίες μετέχουν 19 εκ των 28 χωρών που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση.
Μαζί με τα κονδύλια της ΕΕ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 840 εκατ. ευρώ. Οι
ακριβείς ρυθμίσεις χρηματοδότησης των νέων υπερυπολογιστών θα αποτυπωθούν στις
συμφωνίες υποδοχής που θα υπογραφούν σύντομα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2868_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο — Συγκέντρωση πόρων για τη δημιουργία υποδομής και οικοσυστήματος
υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη
Κοινή επιχείρηση EuroHPC,
Δελτίο Τύπου - Το Συμβούλιο υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε
ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης
________________________________________________________________________________
10. Νέοι κανόνες και εγγυήσεις ισχύουν τώρα στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες
Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2019
Τίθεται σε ισχύ η οδηγία σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Είναι η τελευταία από μια
δέσμη έξι οδηγιών της ΕΕ που εγγυώνται δικονομικά δικαιώματα για τους πολίτες σ' ολόκληρη
την ΕΕ, συμπληρώνοντας το σύνολο των δικαιωμάτων.
Εκτός από τα νέα αυτά δικαιώματα για τα παιδιά, στις 5 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία που
εγγυάταιτην πρόσβαση σε δικαστική αρωγή. Αυτή η δέσμη κανόνων της ΕΕ διασφαλίζει ότι
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γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για δίκαιη και ίση μεταχείριση στο
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και ότι εφαρμόζονται με όμοιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2910_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο - Τα δικαιώματά σας εάν είστε κατηγορούμενος ή ύποπτος για την τέλεση
αξιόποινης πράξης στην ΕΕ
________________________________________________________________________________
11. Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι οι στοχευμένες επενδύσεις και οι δυναμικές ψηφιακές
πολιτικές ενισχύουν τις επιδόσεις των κρατών μελών
Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας 2019 (DESI) ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης
και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή τους
ανταγωνιστικότητα.
Οι χώρες που έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την
ψηφιακή ενιαία αγορά και τις συνδύασαν με προσαρμοσμένες επενδύσεις πέτυχαν καλύτερες
επιδόσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του
εφετινού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). Ωστόσο, το γεγονός ότι οι
μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας
δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει
ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2930_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2019
Ενημερωτικό δελτίο για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
________________________________________________________________________________
12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος
τραπεζικών εγγυήσεων
Brussels, 11 June 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα
πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2019, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις. Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά,
εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται προκλήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι
σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή με την τραπεζική
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ανακοίνωση του 2013, ιδίως επειδή το παρατεινόμενο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και
περιορισμένο από άποψη χρόνου και πεδίου εφαρμογής.
Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώτα εγγυήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των τραπεζών για
διαδοχικές περιόδους έξι μηνών, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να
προσαρμόζει τους όρους αναλόγως.
Το καθεστώς διατίθεται σε τράπεζες χωρίς κεφαλαιακό έλλειμμα.
Το ελληνικό καθεστώς εγγυήσεων εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο 2008. Η έγκριση του
καθεστώτος παρατάθηκε αρκετές φορές, την τελευταία φορά στα τέλη Δεκεμβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον
ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.54332.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-2949_en.pdf
________________________________________________________________________________
13. Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή
καταγράφει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε
Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019
Ενόψει της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 21ης Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των εργασιών για την εμβάθυνση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση των πέντε Προέδρων και καλεί τα κράτη
μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα.
Κατά τα τέσσερα έτη από τη δημοσίευση της έκθεσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον
αφορά την ενίσχυση της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και την ενδυνάμωση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης όσο ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα. Πολλά από τα κενά που
αποκάλυψε η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση μετά το 2007 έχουν
αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να ληφθούν σημαντικά μέτρα. Το ενιαίο νόμισμα και ο
συντονισμός της χάραξης των οικονομικών πολιτικών αποτελούν μέσα για την επίτευξη ενός
σκοπού: περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, επενδύσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και
μακροοικονομική σταθερότητα για τα μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς και για την ΕΕ ως σύνολο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2934_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση με τίτλο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης:
απολογισμός τεσσάρων ετών από την έκθεση των πέντε Προέδρων» – Ιούνιος 2019
Ανακοίνωση με τίτλο «4η έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση» – Ιούνιος 2019
Δελτίο Τύπου «4η έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και
τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση» – Ιούνιος 2019
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του
ευρώ: αποτελέσματα των διαβουλεύσεων» – Ιούνιος 2019
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Ενημερωτικό δελτίο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης:
απολογισμός τεσσάρων ετών από την έκθεση των πέντε Προέδρων» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Ο διεθνής ρόλος του ευρώ» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Τα οφέλη του ευρώ» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Χρονοδιάγραμμα των δράσεων της ΕΕ από την έναρξη της κρίσης» – Ιούνιος
2019
Ενημερωτικό δελτίο «Ένωση Κεφαλαιαγορών: ενίσχυση των επενδύσεων και της πρόσβασης σε
χρηματοδότηση» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Τραπεζική Ένωση: περαιτέρω μείωση των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα» – Ιούνιος 2019
Η Επιτροπή καθορίζει χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης της Ευρώπης – Δεκέμβριος 2017
Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
– Μάιος 2017
Έκθεση των πέντε Προέδρων: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης – Ιούνιος
2015
Αναλυτικό υπόμνημα Προετοιμασία των επόμενων βημάτων για καλύτερη οικονομική
διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ – Φεβρουάριος 2015
________________________________________________________________________________
14. Τραπεζική Ένωση: τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να μειώνονται στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019
Οι προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ αποδίδουν καρπούς,
σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η
Επιτροπή επιβεβαιώνει σήμερα ότι τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζουν την
καθοδική πορεία τους προς τα επίπεδα πριν από την κρίση. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
δανείων στις τράπεζες της ΕΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ από το 2014 σε 3,3 % το
τρίτο τρίμηνο του 2018 και κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.
Με βάση τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Δεκεμβρίου του 2018, η
σημερινή έκθεση θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής
Ένωσης στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ στις 14 Ιουνίου, ειδικότερα
όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS).
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2932_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση με τίτλο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης:
απολογισμός τεσσάρων ετών από την έκθεση των πέντε Προέδρων» – Ιούνιος 2019
Ανακοίνωση με τίτλο «4η έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση» – Ιούνιος 2019
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του
ευρώ: αποτελέσματα των διαβουλεύσεων» – Ιούνιος 2019
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Δελτίο Τύπου: Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή
καταγράφει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε τέσσερα έτη μετά την έκθεση των πέντε
Προέδρων
Ενημερωτικό δελτίο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης:
απολογισμός τεσσάρων ετών από την έκθεση των πέντε Προέδρων» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Ο διεθνής ρόλος του ευρώ» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Τα οφέλη του ευρώ» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Χρονοδιάγραμμα των δράσεων της ΕΕ από την έναρξη της κρίσης» – Ιούνιος
2019
Ενημερωτικό δελτίο «Ένωση Κεφαλαιαγορών: ενίσχυση των επενδύσεων και της πρόσβασης σε
χρηματοδότηση» – Ιούνιος 2019
Ενημερωτικό δελτίο «Τραπεζική Ένωση: περαιτέρω μείωση των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα» – Ιούνιος 2019
Η Επιτροπή καθορίζει χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης της Ευρώπης – Δεκέμβριος 2017
Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
– Μάιος 2017
Έκθεση των πέντε Προέδρων: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης – Ιούνιος
2015
________________________________________________________________________________
15. Brexit χωρίς συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των
προετοιμασιών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου (άρθρο 50)
Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου (άρθρο 50), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πραγματοποίησε απολογισμό –στην πέμπτη ανακοίνωσή της σχετικά με την ετοιμότητα για το
Brexit– των μέτρων ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit,
ιδίως υπό το πρίσμα της απόφασης που έλαβε στις 11 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο
50), κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και σε συμφωνία με αυτό, να παρατείνει έως
την 31η Οκτωβρίου 2019 την περίοδο που προβλέπει το άρθρο 50.
Δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά
την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης –όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018– και της συνολικής πολιτικής κατάστασης στο
εσωτερικό της χώρας, το σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει
πολύ πιθανό –αν και ανεπιθύμητο– ενδεχόμενο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2951_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 θέτουν τις ερωτήσεις τους. Καλέστε δωρεάν το 00 800 6 7 8 9 10 11 από οπουδήποτε στην ΕΕ
και σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:
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Πολίτες της ΕΕ
- Η σημερινή ανακοίνωση
- Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα
- Επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ των 27
- Ιστότοποι 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
- Πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία
- Επτά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για το Brexit
________________________________________________________________________________
16. H Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι έτοιμη να αρχίσει τις εργασίες της τον Οκτώβριο, με τη
λήψη απόφασης για τη νέα της έδρα
Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2019
Λίγο πριν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, που
διεξάγεται στο Λουξεμβούργο και στο πλαίσιο του οποίου οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν
επίσημα τον κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας, τα κράτη μέλη
επέλεξαν την Μπρατισλάβα ως έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας. Η επίτροπος
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού,
κ. Μαριάν Τίσεν, χαιρέτισε την απόφαση:
«Συγχαίρω την Μπρατισλάβα και την κυβέρνηση της Σλοβακίας για την επιλογή τους ως έδρας της
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2968_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δήλωση: Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
(μετά την προσωρινή συμφωνία της 5ης Φεβρουαρίου 2019)
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Προς μια κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού με δίκαιους όρους: Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
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
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________________________________________________________________________________
17. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να
καταρτίσουν χάρτη πορείας προς μια φθινοπωρινή συμφωνία
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2019
Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 και 21 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
καλεί τους ηγέτες να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ώστε έως το φθινόπωρο να έχει επιτευχθεί
συμφωνία. Η συμφωνία είναι εφικτή — αλλά πρέπει να καταβληθούν ακόμη πολλές
προσπάθειες, ενώ διακυβεύονται πολλά.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε, η Επιτροπή εξετάζει τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και
προσδιορίζει τα κύρια ανοικτά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ανοίγοντας τον δρόμο
για τη γρήγορη επίτευξη συμφωνίας. Ο χρόνος περνά και οι καθυστερήσεις στον μελλοντικό
προϋπολογισμό της ΕΕ κοστίζουν. Η μη έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας θα επηρεάσει τους
σπουδαστές, τους γεωργούς και τους ερευνητές, καθώς και κάθε πολίτη που επωφελείται από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο τρέχων μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο
2014-2020 εγκρίθηκε με καθυστέρηση έξι μηνών, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες για
πολλούς πολίτες, τόσο στα κράτη μέλη όσο και εκτός αυτών (βλ. παράρτημα).
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
- Ενημερωτικό δελτίο (13 Ιουνίου 2019)
- Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για τον
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027» (13 Ιουνίου 2019)
- Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 για τον επόμενο
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρώπης
- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον
________________________________________________________________________________
18. Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων έναν χρόνο μετά: Το 73 % των Ευρωπαίων
έχουν ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματά τους
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2019
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης απολογισμού που διοργανώνεται για την επέτειο του πρώτου
έτους εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για την
προστασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι σχετικά καλά
ενημερωμένοι για τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων, τα δικαιώματά τους και την
ύπαρξη εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται για
να ζητήσουν βοήθεια όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2956_el.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες
 Ευρωβαρόμετρο: πλήρη αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την
προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά χώρα ενημερωτικών
δελτίων
 Ενημερωτικό δελτίο: Αποκτήστε τον έλεγχο της εικονικής σας ταυτότητας
 Εκδήλωση απολογισμού: Ένας χρόνος εφαρμογής του ΓΚΠΔ: απολογισμός εντός και εκτός της
ΕΕ
 Διαδικτυακή πύλη για τον ΓΚΠΔ — Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία
των δεδομένων το 2018
 Έκθεση της πολυμερούς ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ
 Δήλωση της 22ας Μαΐου «Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας χρόνος
μετά»
 Δελτίο Τύπου: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την ελεύθερη ροή των
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
________________________________________________________________________________
19. Καθαρή κινητικότητα: H Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τις δοκιμές εκπομπών των
αυτοκινήτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2019
Ανταποκρινόμενη σε απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ορισμένες πτυχές των δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές
συνθήκες οδήγησης να επανεισαχθούν σε νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια σε ό,τι αφορά την προώθηση της ποιότητας
του ατμοσφαιρικού αέρα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της
μετάβασης σε καθαρές μεταφορές. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής αφορούν την καθιέρωση
νέων και πιο αξιόπιστων δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης καθώς και μιας
βελτιωμένης εργαστηριακής δοκιμής. Οι προσπάθειες αυτές αποφέρουν ήδη αποτελέσματα. Στην
αγορά κυκλοφορούν από τον Σεπτέμβριο του 2017 νέοι τύποι ντιζελοκίνητων οχημάτων που
δοκιμάστηκαν τόσο στο εργαστήριο όσο και στον δρόμο σε πραγματικές συνθήκες και οι
εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των παλαιότερων ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2837_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
 Συχνές ερωτήσεις για τη σημερινή πρόταση σχετικά με τις δοκιμές εκπομπών σε
πραγματικές συνθήκες οδήγησης
 Συχνές ερωτήσεις: Δοκιμές εκπομπών από αυτοκίνητα
 Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πολιτών από την
ατμοσφαιρική ρύπανση
 Συχνές ερωτήσεις: Νέοι κανόνες της ΕΕ για την έγκριση τύπου για ασφαλέστερα και
καθαρότερα αυτοκίνητα
________________________________________________________________________________
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20. Μια Ευρώπη που προστατεύει: πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ
παρουσιάζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2019
Η Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο που
επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τα κύρια διδάγματα που
αντλήθηκαν από τις ευρωεκλογές, ως συμβολή στις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ την επόμενη
εβδομάδα.
Η προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών μας από την παραπληροφόρηση
αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, η ΕΕ επέδειξε ηγετική ικανότητα και έθεσε σε εφαρμογή ένα ισχυρό πλαίσιο
συντονισμένης δράσης που σέβεται πλήρως τις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Η σημερινή κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο δράσης κατά της
παραπληροφόρησης και η δέσμη μέτρων για τις εκλογές συνέβαλαν στην καταπολέμηση της
παραπληροφόρησης και στη διατήρηση της ακεραιότητας των ευρωεκλογών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης — έκθεση σχετικά με την
πρόοδο
Κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης
Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης
Δέσμη μέτρων για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών
Εκθέσεις Μαΐου για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας
Κώδικας δεοντολογίας — ερωτήσεις και απαντήσεις
Σελίδα για τις ευρωεκλογές στον ιστότοπο EUvsDisInfo
Ακολουθήστε μας στο Twitter: @FedericaMog, @Ansip_EU, @VeraJourova, @JKingEU,
@GabrielMariya, @EUvsDisinfo, @EU_MediaLit
________________________________________________________________________________
21. Ένωση Ασφάλειας: η ΕΕ ενισχύει τους κανόνες για τα αυτοσχέδια εκρηκτικά και την
καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2019
Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο σημαντικές πράξεις προτεραιότητας στο πλαίσιο της Ένωσης
Ασφάλειας, με τις οποίες ενισχύονται οι κανόνες της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών
υλών και διευκολύνεται η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές
πληροφορίες. Οι ενισχυμένοι κανόνες για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών θα
εξασφαλίσουν ισχυρότερες διασφαλίσεις και ελέγχους, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, σχετικά με
την πώληση και την εμπορία των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί για
την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών σε διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Τα
νέα μέτρα για την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα επιτρέπουν στις αρχές
επιβολής του νόμου να αποκτούν γρήγορα σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε
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διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που θα τις βοηθά να καταπολεμούν πιο αποτελεσματικά το
σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3003_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση νέων μέτρων που στερούν
από τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τα περιθώρια για ανάληψη δράσης (17
Απριλίου 2018)
Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με ενισχυμένους
κανόνες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
________________________________________________________________________________
22. Ευρωπαϊκοί πίνακες αποτελεσμάτων καινοτομίας 2019: Οι επιδόσεις της ΕΕ και των
περιφερειών της στον τομέα της καινοτομίας αυξάνονται
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2019
Η Ευρώπη πρέπει να εμβαθύνει την ικανότητά της όσον αφορά την καινοτομία ώστε να είναι
ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές και να διατηρήσει και να βελτιώσει τον ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής, όπως ζητήθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Γιούνκερ αναβάθμισε τις φιλοδοξίες για
την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές της, και πρότεινε το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το
πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα αυτό θα
διατηρήσει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
 MEMO — Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία και ο πίνακας
αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 2019
 Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2019
 Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 2019
 Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 - Εαρινή Δέσμη: συστάσεις της Επιτροπής προς τα
κράτη μέλη για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης (Ιούνιος 2019)
 Δελτίο Τύπου: 2 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας (Μάρτιος 2019)
 Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή επικροτεί την προσωρινή συμφωνία για το «Ορίζων Ευρώπη», το
μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (Μάρτιος 2019)
 Δελτίο Τύπου: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης
να διαμορφώσει το μέλλον (Μάιος 2018)
 Ενημερωτικό δελτίο: Παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων έρευνας και καινοτομίας
στην ΕΕ
________________________________________________________________________________
23. Εμπόδια στο εμπόριο: παρότι ο προστατευτισμός αυξάνεται, η ΕΕ συνεχίζει να ανοίγει
εξαγωγικές αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
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Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2019
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε επιβεβαιώνει τη συνεχή αύξηση των
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στις ξένες αγορές. Ωστόσο, χάρη στη
σθεναρή αντίδραση της ΕΕ, 123 τέτοια εμπόδια έχουν εξαλειφθεί από την έναρξη της θητείας
της παρούσας Επιτροπής μέχρι σήμερα, γεγονός που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση
πρόσθετων εξαγωγών αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2018.
Η τελευταία έκδοση της έκθεσης για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις εντοπίζει 45 νέα
εμπόδια στο εμπόριο τα οποία θεσπίστηκαν σε χώρες εκτός της ΕΕ το 2018, με αποτέλεσμα ο
συνολικός αριθμός των εν λόγω μέτρων να ανέλθει στο επίπεδο ρεκόρ των 425 μέτρων σε 59
διαφορετικές χώρες, με κόστος δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2994_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις
Ενημερωτικό δελτίο
Κατάλογος των εμποδίων που περιλαμβάνονται στην έκθεση
Περιπτωσιολογικές μελέτες
Σύνδεση με τη βάση δεδομένων για την πρόσβαση στις αγορές για την αναφορά εμποδίων στο
εμπόριο
37η ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα του αντιντάμπινγκ, των
αντεπιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης
________________________________________________________________________________
24. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Επεξήγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2019
Τι είναι τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ);
Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) είναι τα πρώτα στην ιστορία ενοποιημένα
εργαλεία μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού που οφείλουν να εκπονούν τα κράτη μέλη προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, και ιδίως οι συμφωνηθείσες επιδιώξεις της ΕΕ για
την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Τα ΕΣΕΚ περιγράφουν πώς κάθε κράτος μέλος σχεδιάζει να
συμβάλει στην επίτευξη των κοινών στόχων της Ενεργειακής Ένωσης.
Τα ΕΣΕΚ πρέπει να τηρούν μια δεσμευτική δομή που καθορίζεται στον κανονισμό για τη
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, ώστε να διασφαλίζεται η
συγκρισιμότητα και η συνοχή των πολιτικών, και παράλληλα να προωθείται μια ευρεία
ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενέργεια και το κλίμα. Ως εκ τούτου,
τα ΕΣΕΚ αντικατοπτρίζουν τη λογική των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης:
προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση· πλήρως ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας·
απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και
εμπιστοσύνη, έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Για κάθε διάσταση, τα κράτη μέλη
οφείλουν να περιλαμβάνουν επιδιώξεις, στόχους και/ή συνεισφορές, καθώς και πολιτικές και
μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Τα ΕΣΕΚ θα πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένη
ανάλυση της επίπτωσης που αναμένεται ότι θα έχουν οι πολιτικές και τα μέτρα που προτείνονται.
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Τα ΕΣΕΚ θα πρέπει επίσης να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με τους εθνικούς
ενδιαφερόμενους φορείς και τα γειτονικά κράτη μέλη. Τα ΕΣΕΚ είναι εργαλεία απαραίτητα για τη
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και την παροχή επενδυτικής ασφάλειας στη βιομηχανία
της Ευρώπης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2997_el.pdf
________________________________________________________________________________
25. Ενεργειακή Ένωση: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να γίνουν πιο φιλόδοξα στα σχέδια για
την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2019
Η Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση των προσχεδίων των κρατών μελών για την υλοποίηση
των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, και ιδίως των συμφωνημένων επιδιώξεων της ΕΕ
για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.
Στην αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι τα εθνικά σχέδια αντιπροσωπεύουν ήδη
σημαντικές προσπάθειες, αλλά επισημαίνονται διάφοροι τομείς στους οποίους υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά στοχευμένες και εξατομικευμένες πολιτικές που
επιτρέπουν να εξασφαλιστεί η επίτευξη των επιδιώξεων για το 2030 και να συνεχιστεί η πορεία
προς την κλιματική ουδετερότητα μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη
σημαντική οικονομία που δημιούργησε ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εκπλήρωση των
δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και είναι η πρώτη φορά που
τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει προσχέδια ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και
το κλίμα (ΕΣΕΚ). Ωστόσο, καθώς τα σχέδια επί του παρόντος υστερούν τόσο όσον αφορά τις
συνεισφορές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και τις συνεισφορές για την ενεργειακή
απόδοση, η επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια θα απαιτήσει
συλλογική αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2993_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο για τη συνολική δέσμη μέτρων
Τα ΕΣΕΚ
Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης
Ανακοίνωση με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους» — Η στρατηγική για την απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050
________________________________________________________________________________
26. Η Επιτροπή γιορτάζει την 30ή επέτειο των δραστηριοτήτων Jean Monnet για την προώθηση
παγκοσμίως των ευρωπαϊκών σπουδών
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2019
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Σήμερα, ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς,
φιλοξενεί εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 30 ετών αριστείας στη διδασκαλία
και την έρευνα σχετικά με την ΕΕ. Οι δραστηριότητες Jean Monnet αποτελούν μέρος του
προγράμματος Erasmus+. Στόχος τους είναι η προώθηση της αριστείας στις ευρωπαϊκές σπουδές
σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, καθώς και η σύνδεση
πανεπιστημιακών, ερευνητών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Μεταξύ των ετών 1989 και
2019, οι δραστηριότητες Jean Monnet στήριξαν περισσότερα από 1 000 πανεπιστήμια σε περίπου
100 χώρες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα ευρωπαϊκών σπουδών
στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους. Από αυτές επωφελούνται πλέον 300 000
φοιτητές κάθε χρόνο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3017_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο
Ιστότοπος Erasmus+/Jean Monnet
Ενημερωτικό δελτίο για το Σιμπίου – Επένδυση στη νεολαία
________________________________________________________________________________
27. Η «Έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής» έχει απτά αποτελέσματα για τους
πολίτες της ΕΕ
Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2019
Δύο χρόνια αφότου δρομολογήθηκε, πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την
έκκληση του Tartu για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής σε όλη την ΕΕ.
Στην έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος
για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο Βιτένις Αντριουκάιτις,
Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ο Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος
αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, διατύπωσαν 15 δεσμεύσεις για την
προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσω του αθλητισμού, της διατροφής, της καινοτομίας ή της
έρευνας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι, αφότου δρομολογήθηκε η έκκληση του
Tartu, η Επιτροπή διαθέτει περισσότερα κονδύλια, προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την
ευαισθητοποίηση και συγκεντρώνει περισσότερες γνώσεις για την αντιμετώπιση της ανθυγιεινής
διατροφής, της παχυσαρκίας ή της έλλειψης σωματικής άσκησης.
Οι τρεις αρμόδιοι Επίτροποι διοργανώνουν εκδήλωση στις Βρυξέλλες για να προβούν σε
απολογισμό των αποτελεσμάτων της έκκλησης του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και για να
διερευνήσουν τα περαιτέρω βήματα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3028_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Φυλλάδιο
Ενημερωτικό δελτίο
Σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας
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Ιστότοπος για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση
Πλατφόρμα για την πολιτική υγείας
Πύλη γνώσεων για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών
________________________________________________________________________________
28. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου επ’ ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων
20 Ιουνίου 2019
Το 2018 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν βίαια σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να
διαφύγουν από συγκρούσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώξεις, φυσικές
καταστροφές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής —29,4 εκατομμύρια εξ αυτών είναι
πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο. Σήμερα, επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ισχυρή και μακροχρόνια
δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ατόμων, εκείνων που
αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή και, επομένως, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Η αντιμετώπιση της εκτόπισης πληθυσμού απαιτεί μια σφαιρική και χωρίς αποκλεισμούς
εταιρική σχέση, στην οποία η αλληλεγγύη και η ευθύνη επιμερίζονται σε όλη τη διεθνή κοινότητα
και όχι μόνο στις λίγες χώρες υποδοχής και στους χορηγούς βοήθειας.
Η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει ένα ασφαλές καταφύγιο για όσους χρήζουν διεθνούς
προστασίας. Από το 2015, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν χορηγήσει προστασία σε πάνω από
1,9 εκατομμύρια ανθρώπους.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-3056_en.pdf
________________________________________________________________________________
29. Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: άδειασαν τα δημόσια αποθέματα αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2019
Κατά την τελευταία πώληση με διαγωνισμό των δημοσίων αποθεμάτων αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη, πωλήθηκαν οι υπολειπόμενοι 162 τόνοι από τη συνολική αρχική ποσότητα
380 000 τόνων, με αποτέλεσμα να αδειάσουν εντελώς τα συνολικά αποθέματα που είχε
αγοράσει και διαχειριζόταν η Επιτροπή.
Μετά την κρίση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων που έπληξε τους παραγωγούς της ΕΕ
λόγω της μείωσης των τιμών την περίοδο 2015-2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγόρασε από το
2015 έως το 2017 συνολικά 380 000 τόνους αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΑΓΣ) μέσω
δημόσιας παρέμβασης. Στόχος της ήταν η σταθεροποίηση της αγοράς και η στήριξη του
εισοδήματος των γεωργών.
Από τα τέλη του 2016, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία μηνιαίων και αργότερα ανά δεκαπενθήμερο
δημόσιων διαγωνισμών για την προσεκτική εκ νέου πώληση των προϊόντων, χωρίς να
διαταραχθεί η αγορά.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3335_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο «Διαχείριση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ 2014-2019»
Επισκόπηση των αποθεμάτων και των διαγωνισμών
Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος
________________________________________________________________________________
30. Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2019
Ποιο είναι το ζήτημα με τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων στα διάφορα κράτη μέλη;
Οι καταναλωτές από ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν διαμαρτυρηθεί ότι η σύνθεση ορισμένων
προϊόντων, όπως τα αναψυκτικά, ο καφές ή οι ψαροκροκέτες, διαφέρουν στη χώρα τους σε
σύγκριση με προϊόντα που πωλούνται με την ίδια εμπορική ονομασία και με την ίδια ή
παρεμφερή συσκευασία σε άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με συγκριτικές δοκιμές, στην αγορά της
ΕΕ υπάρχουν προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται στους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο, αλλά
έχουν, για παράδειγμα, διαφορετική περιεκτικότητα σε κρέας ή ψάρι, ή μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε λίπη, ή διαφορετικό είδος γλυκαντικής ουσίας σε ορισμένα κράτη μέλη απ' ό,τι
σε άλλα.
Γι' αυτόν τον λόγο, ο Πρόεδρος Γιούνκερ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017,
ανέλαβε τη δέσμευση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3333_el.pdf
________________________________________________________________________________
31. Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη για την αξιολόγηση των διαφορών
στη σύνθεση των τροφίμων της ΕΕ [Updated on 25/06/2019 at 13:25 CEST]
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2019
Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών
τροφίμων, από την οποία προκύπτει ότι ορισμένα προϊόντα φέρουν πανομοιότυπο ή
παρόμοιο εμπορικό σήμα, ενώ έχουν διαφορετική σύνθεση.
Από την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των δύο ποιοτήτων των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες και σήμερα δημοσίευσε μελέτη μετά τις
δοκιμές τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ με τη χρήση της ίδιας μεθοδολογίας, ώστε να γίνουν
καλύτερα κατανοητά τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ΕΕ. Από την ανάλυση σχεδόν 1 400
τροφίμων σε 19 χώρες της ΕΕ, η μελέτη, που εκπονήθηκε από την εσωτερική υπηρεσία επιστήμης
και γνώσης της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δείχνει ότι το 9 % των προϊόντων που
συγκρίθηκαν διέφεραν ως προς τη σύνθεσή τους, αν και το εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας
ήταν πανομοιότυπο. Ένα επιπλέον 22 % των προϊόντων με διαφορετική σύνθεση είχε παρόμοιο
εμπρόσθιο μέρος συσκευασίας. Η μελέτη δεν έδειξε συγκεκριμένες γεωγραφικές τάσεις. Με
βάση τη νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα είναι πλέον σε θέση
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να προβαίνουν σε ανάλυση κατά περίπτωση, για τον προσδιορισμό των παραπλανητικών
πρακτικών που απαγορεύονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3332_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ομιλία του Προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης:
Αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών: Έκθεση
Αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών: Παράρτημα
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
Ιστορικό - Τρόφιμα δύο ποιοτήτων
________________________________________________________________________________
32. Θέσπιση νέων κανόνων για την καλύτερη προστασία των παιδιών που εμπλέκονται σε
διασυνοριακές διαφορές σε σχέση με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2019
Τι είναι ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα;
Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ σε
διασυνοριακές γαμικές διαφορές (διαζύγιο, χωρισμός, ακύρωση γάμου) και διαφορές γονικής
μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων της επιμέλειας, των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας
και της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, με
εξαίρεση τη Δανία, από την 1η Μαρτίου 2005.
Δεδομένης της αύξησης του αριθμού των διεθνών οικογενειών, οι οποίες εκτιμάται ότι
ανέρχονται σήμερα σε 16 εκατομμύρια, οι διασυνοριακές διαφορές σε οικογενειακές υποθέσεις
έχουν αυξηθεί στην ΕΕ. Τα διεθνή διαζύγια στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 140.000 ετησίως. Οι
υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονείς εντός της ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 1.800 ετησίως.
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ορισμένες βελτιώσεις στους κανόνες της ΕΕ («κανονισμός
Βρυξέλλες ΙΙα») που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με
τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών. Οι νέοι κανόνες («αναδιατύπωση του κανονισμού
Βρυξέλλες ΙΙα») καθιστούν τις δικαστικές διαδικασίες σαφέστερες, ταχύτερες και πιο
αποτελεσματικές. Βασίζονται στην πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016.
Σε ποιες υποθέσεις εφαρμόζεται ο κανονισμός;
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-3374_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο
________________________________________________________________________________
33. Η ΕΕ υπογράφει εμπορική και επενδυτική συμφωνία με το Βιετνάμ
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Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2019
Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ
και του Βιετνάμ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή και τη σύναψή τους. Η επίτροπος
Εμπορίου της ΕΕ κ. Σεσίλια Μάλμστρομ και ο υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας κ. Ștefan Radu Oprea θα υπογράψουν τη
συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ στο Ανόι την Κυριακή 30 Ιουνίου. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται
να αποφέρουν πρωτοφανή οφέλη για τις ευρωπαϊκές και βιετναμέζικες επιχειρήσεις, τους
καταναλωτές και τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα θα πρωθήσουν τον σεβασμό των
εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3388_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Σελίδα αφιερωμένη στην εμπορική και στην επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ
Ενημερωτικό δελτίο
Οδηγός της συμφωνίας
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ
________________________________________________________________________________
34. Ερωτήσεις και απαντήσεις - Κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2019
Τι έχει κάνει μέχρι τώρα η ΕΕ για να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια;
Η ΕΕ διαθέτει πλέον πληθώρα μέσων για την προστασία των δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, όπως, για παράδειγμα, την οδηγία για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών (οδηγία NIS), την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τους νέους
κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες.
Με την οδηγία καθιερώθηκαν νέοι μηχανισμοί συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και μέτρα που
στοχεύουν στην αύξηση των εθνικών ικανοτήτων. Επιβλήθηκαν επίσης υποχρεώσεις στους
φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και στους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να
εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και να κοινοποιούν τα μείζονα συμβάντα στις
εθνικές αρχές.
Με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θεσπίζονται για πρώτη φορά κανόνες σε
επίπεδο ΕΕ για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.
Επιπλέον, με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ορίζεται νέα μόνιμη εντολή για τον
οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) και, παράλληλα, διατίθενται περισσότεροι
πόροι στον οργανισμό για την εκπλήρωση των στόχων του.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3369_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
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Φυλλάδιο — Building strong cybersecurity in the European Union (Οικοδομώντας ισχυρή
κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση)
Ενημερωτικό δελτίο — Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity in
Europe (Ανθεκτικότητα, αποτροπή και άμυνα: Οικοδομώντας ισχυρή κυβερνοασφάλεια στην
Ευρώπη)
Πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
Ένωση Ασφάλειας: έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα 15 από τις 22 νομοθετικές πρωτοβουλίες
Δελτίο Τύπου - Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της
κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη
Δελτίο Τύπου - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την
ασφάλεια των δικτύων 5G
________________________________________________________________________________
35. Επιλογή των πρώτων 17 «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων»: Ένα μεγάλο βήμα προς την
οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την
Ευρώπη τα οποία θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπισμών ««ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων». Θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων, των
φοιτητών και του προσωπικού τους.
Από τις 54 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επιλέχθηκαν 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία
συμμετέχουν 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24κράτη μέλη (βλέπε παράρτημα), βάσει
αξιολόγησης που διενεργήθηκε από 26 ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες,
συμπεριλαμβανομένων πρυτάνεων, καθηγητών και ερευνητών, οι οποίοι διορίστηκαν από την
Επιτροπή. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης από ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία έχουν κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική και
προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να
ενισχύσει σημαντικά την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού και να προωθήσει την
ποιότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο
Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»
Πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων
________________________________________________________________________________
36. κανόνες κατά του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2019
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Επτά μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής των νέων κανόνων κατά του αδικαιολόγητου
γεωγραφικού αποκλεισμού, η γενική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους νέους
κανόνες κατά των περιορισμών στις διαδικτυακές αγορές και τις διασυνοριακές πωλήσεις είναι
ήδη υψηλή.
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι, λίγους μόλις μήνες μετά την
έναρξη εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό, το 50 % των πολιτών
της ΕΕ γνωρίζει σε γενικές γραμμές τη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων
διακρίσεων από τους εμπόρους. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να
εξασφαλιστεί ευρύτερη γνώση των ειδικών ψηφιακών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη
νομοθεσία της ΕΕ, δεδομένου ότι μόνο το 29 % όσων απάντησαν στην έρευνα γνωρίζει ποια
δικαιώματα το αφορούν συγκεκριμένα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2528_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τους νέους κανόνες για την εξάλειψη του
αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και τη διασυνοριακή φορητότητα
10 βασικά στοιχεία σχετικά με τους κανόνες σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Διαδραστικός χάρτης που δείχνει την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού
σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό σε κάθε χώρα της ΕΕ
Ενημερωτικό δελτίο για την ψηφιακή ενιαία αγορά
Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο — έκδοση
2019 — έκδοση 2015
________________________________________________________________________________
37. Παράνομη αλιεία: η ΕΕ αίρει την κίτρινη κάρτα για την Ταϊβάν κατόπιν εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2019
Η ΕΕ αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η Ταϊβάν κατά τα τελευταία τρεισήμισι
έτη για την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ). Η Επιτροπή
αποφάσισε σήμερα να άρει την κίτρινη κάρτα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η
Ταϊβάν και τη σημαντική αναβάθμιση του νομικού και διοικητικού της συστήματος στον τομέα
της αλιείας, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3397_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εν γένει και στην Ταϊβάν
Επισκόπηση της διαδικασίας παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με τρίτες χώρες
[1] Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
________________________________________________________________________________
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38. Η ΕΕ και η Mercosur καταλήγουν σε εμπορική συμφωνία
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για μια φιλόδοξη,
ισορροπημένη και συνολική εμπορική συμφωνία. Το νέο εμπορικό πλαίσιο —μέρος μιας
ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών— θα εδραιώσει μια στρατηγική
πολιτική και οικονομική εταιρική σχέση και θα δημιουργήσει και για τις δύο πλευρές
σημαντικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και διασφάλιση των
συμφερόντων των καταναλωτών της ΕΕ και των ευαίσθητων οικονομικών της τομέων.
Η ΕΕ είναι ο πρώτος σημαντικός εταίρος που συνάπτει εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, μια
ομάδα χωρών που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την
Ουρουγουάη. Η συμφωνία που συνήφθη σήμερα θα καλύψει πληθυσμό 780 εκατομμυρίων
ατόμων και θα παγιώσει τις στενές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των
χωρών της Mercosur. Η συμφωνία αποτυπώνει τη σαφή δέσμευση αμφότερων των περιοχών στο
διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες σημαντικό
προβάδισμα σε μια αγορά με τεράστιο οικονομικό δυναμικό. Θα προωθήσει τις σημαντικές
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στις
χώρες της Mercosur. Η συμφωνία ενστερνίζεται τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την
ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης την αρχή της
πρόληψης για την ασφάλεια των τροφίμων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες, και περιέχει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και των
συναφών κανόνων επιβολής.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Κατ' αρχήν συμφωνία
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Βασικά στοιχεία της συμφωνίας
Ενημερωτικό δελτίο για τη γεωργία
Ενημερωτικό δελτίο για την ασφάλεια των τροφίμων
Ενημερωτικό δελτίο για την αειφόρο ανάπτυξη
Ιστορίες των εξαγωγέων
Ειδικές ιστοσελίδες
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Mercosur
________________________________________________________________________________
39. Σεζόν κλασικών ταινιών: Προβολή ευρωπαϊκών κλασικών ταινιών σε χώρους πολιτιστικής
κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2019
Φέτος το καλοκαίρι ευρωπαϊκές κλασικές ταινίες θα προβληθούν σε ορισμένους από τους πιο
εμβληματικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.
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Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κλασικές ταινίες από όλη την ΕΕ θα προβάλλονται δωρεάν σε ένα ευρύ
φάσμα χώρων σε 13 χώρες της ΕΕ — από μικρές πόλεις έως πρωτεύουσες — για την ανάδειξη της
πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της ευρύτερης
αποκατάστασης και ψηφιοποίησης ταινιών κινηματογραφικής κληρονομιάς, η σειρά εκδηλώσεων
«Σεζόν κλασικών ταινιών» υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3430_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Πλήρες πρόγραμμα της «Σεζόν κλασικών ταινιών»
Διαδραστικός χάρτης με όλες τις προβολές
Ενημερωτικό δελτίο: Το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στον
προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2021-2027
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς
________________________________________________________________________________
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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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