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1. Επιστροφή στα θρανία: Διανομή γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στους μαθητές 
σχολείων χάρη σε πρόγραμμα της ΕΕ 
 

2. Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την επίλυση μιας 
μακροχρόνιας διαφοράς εντός του ΠΟΕ 
 

3. Διεθνείς ροές δεδομένων: Η Επιτροπή δρομολογεί την έκδοση της απόφασης περί 
επάρκειας για την Ιαπωνία 
 

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο 
«Τέρμα στην εποχή των κλουβιών» 
 

5. Η κατάσταση της Ένωσης: Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ θα εκφωνήσει τη σχετική ομιλία του για 
το 2018 την επόμενη εβδομάδα 
 

6. Η Κατάσταση της Ένωσης το 2018: Ε&Α σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για 

κατάργηση της εποχιακής αλλαγής της ώρας 

 

7. Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο 
 

8. Η Κατάσταση της Ένωσης 2018: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση 
ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών 
 

9. Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την 
καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας 
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10. H κατάσταση της Ένωσης το 2018: Να καταστεί η ΕΕ ένας ισχυρότερος παγκόσμιος 
παράγοντας — Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 
 

11. Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Προς μια νέα «Συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης» για την 
εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και την τόνωση των επενδύσεων 
 

12. Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο για μια πιο 
αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων 
εκτός της ΕΕ 
 

13. Η Κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή 
αλλαγή της ώρας 
 

14. Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 — η Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που 
απαιτούνται για μια συμβιβαστική λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της 
μετανάστευσης και των συνόρων 
 

15. Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Ενισχυμένη εποπτεία της καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για έναν σταθερό τραπεζικό και 
χρηματοπιστωτικό τομέα 
 

16. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον 
εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
 

17. Η ΕΕ επιταχύνει τη στρατηγική της για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας 
 

18. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο 
«Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ» 
 

19. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Eat 
ORIGINal! Unmask your food» 
 

20. Για τον μετριασμό του αυξανόμενου κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο μέλλον 
απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα πρόληψης 
 

21. Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η Airbnb δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών 
 

22. Οι ΗΠΑ πλέον αποτελούν τον κύριο προμηθευτή σπόρων σόγιας της ΕΕ, με μερίδιο 52 % 
 

23. Έναν χρόνο αργότερα: η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά αποφέρει θετικά αποτελέσματα 
 

24. Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιτεύχθηκε συμφωνία για επιχειρησιακή 
συνεργασία με τη Σερβία 
 

25. ΦΠΑ: τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν έσοδα ύψους σχεδόν 150 δισ. ευρώ, 
σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία 
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26. Προώθηση της πολυμέρειας: ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ και μια υψηλού επιπέδου 

αντιπροσωπεία της ΕΕ στην υπουργική εβδομάδα της 73ης Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών 
 

27. Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του πολωνικού Ανώτατου Δικαστηρίου 
 

28. Χάλυβας: Το Παγκόσμιο Φόρουμ λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας 
 

29. Ευρωβαρόμετρο: 4 στους 5 πολίτες της ΕΕ στηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας 
 

30. Ομάδα χωρών ξεκινά εργασίες στα Ηνωμένα Έθνη για να σταματήσει το διεθνές εμπόριο 
εργαλείων βασανιστηρίων 
 

31. Σύνοδος κορυφής «One Planet» 2018: η Ευρώπη διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στη δράση 
για το κλίμα 
 

32. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν τέλος 
στις γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Spotlight» 
 

33. Μια Ευρώπη που προστατεύει: το 2017 οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ κατάσχεσαν πάνω από 
31 εκατομμύρια παραποιημένα εμπορεύματα στα σύνορα της ΕΕ 
 

34. Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και η κοινή επιχείρηση EuroHPC 
 

35. Το Συμβούλιο υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε 
ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης 
 

36. Ενημερωτικό δελτίο: Ξεκινούν στη Νέα Υόρκη πολιτικές διαπραγματεύσεις για μια νέα 
εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ 
 

37. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
ξεκινούν διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης 

________________________________________________________________________________ 

Επιστροφή στα θρανία: Διανομή γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στους μαθητές σχολείων 
χάρη σε πρόγραμμα της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία 
ξαναρχίζει με το νέο σχολικό έτος στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ. 
Το πρόγραμμα της ΕΕ έχει ως στόχο τη διάδοση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά. 
Περιλαμβάνει τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και ειδικά 
παιδαγωγικά προγράμματα με τα οποία οι μαθητές διδάσκονται τη σημασία της σωστής 
διατροφής και εξηγείται η διαδικασία με την οποία παράγονται τα τρόφιμα. 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - 4 
 

Με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σχολείων η πρωτοβουλία για την υγιεινή 
διατροφή απευθύνθηκε σε 30 και πλέον εκατομμύρια παιδιά ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 
σχολικό έτος 2017/2018. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_el.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Το πρόγραμμα προώθησης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία 
Παιδαγωγικό πακέτο για μαθητές σχολείου με αντικείμενο τα τρόφιμα και τη γεωργία στην 
Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την επίλυση μιας 
μακροχρόνιας διαφοράς εντός του ΠΟΕ 

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής προκειμένου να επιλυθεί μια μακροχρόνια διαφορά εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά την εξαγωγή βόειου κρέατος προέλευσης ΗΠΑ. 

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή για να συζητήσει με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες την επανεξέταση της λειτουργίας μιας υφιστάμενης ποσόστωσης για την 
εισαγωγή βόειου κρέατος χωρίς ορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για 
συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος 
υψηλής ποιότητας από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες 
________________________________________________________________________________ 

Διεθνείς ροές δεδομένων: Η Επιτροπή δρομολογεί την έκδοση της απόφασης περί επάρκειας 
για την Ιαπωνία 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2018 
 
Σύμφωνα με το συμπέρασμα των συνομιλιών που διεξήχθησαν τον Ιούλιο του 2018 μεταξύ της ΕΕ 
και της Ιαπωνίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή εγκαινίασε 
σήμερα τη διαδικασία για την έκδοση της απόφασής της περί επάρκειας όσον αφορά την 
Ιαπωνία. 
Η επίτροπος κ. Γιούροβα ενημέρωσε το Σώμα των επιτρόπων σχετικά με τα επόμενα βήματα και 
η Επιτροπή δημοσιεύει το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας και τα συναφή έγγραφα. Τα έγγραφα 
αυτά περιλαμβάνουν τις πρόσθετες εγγυήσεις τις οποίες θα εφαρμόζει η Ιαπωνία στα δεδομένα 
που της διαβιβάζονται από την ΕΕ, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά 
την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της Ιαπωνίας στα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_el.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_el
https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/recommendation-council-decision-us-beef-hormone_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/recommendation-council-decision-us-beef-hormone_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/recommendation-council-decision-us-beef-hormone_en.pdf
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επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, δεσμεύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων είναι ισοδύναμο με εκείνο της ΕΕ. Η Ιαπωνία ακολουθεί επίσης 
παρόμοια διαδικασία για την αναγνώριση του ενωσιακού πλαισίου προστασίας των δεδομένων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τα συμπεράσματα των συνομιλιών για την επάρκεια (17 Ιουλίου 2018) 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία 
Σύνδεσμος προς το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας και συναφή έγγραφα 
________________________________________________________________________________ 
 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Τέρμα 
στην εποχή των κλουβιών» 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2018 

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην εποχή των κλουβιών». 

Οι δηλωθέντες στόχοι της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι να τεθεί τέρμα στην 
«απάνθρωπη μεταχείριση των αγροτικών ζώων» που εκτρέφονται σε κλουβιά. Οι διοργανωτές 
ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να απαγορεύει τη χρήση: κλουβιών για 
ωοπαραγωγούς όρνιθες, κουνέλια, πουλάδες, κρεατοπαραγωγικές όρνιθες αναπαραγωγής, 
ωοπαραγωγούς όρνιθες αναπαραγωγής, ορτύκια, πάπιες και χήνες· κλουβιών τοκετού για 
χοιρομητέρες· χώρων σταυλισμού χοιρομητέρων και ατομικών κελιών εκτροφής μοσχαριών, στις 
περιπτώσεις όπου δεν έχουν ήδη απαγορευθεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην 
εποχή των κλουβιών» («End the Cage Age») (ενεργό από τις 11 Σεπτεμβρίου) 
Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης 
υπογραφών 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης: Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ θα εκφωνήσει τη σχετική ομιλία του για το 
2018 την επόμενη εβδομάδα 

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4503_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
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/collab-eci
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Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, θα 
εκφωνήσει την τέταρτη ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 

Η φετινή ομιλία πραγματοποιείται πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη. Στην περσινή 
ομιλία του, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ είχε παρουσιάσει το όραμά του για την πιθανή πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2025 και είχε υποβάλει έναν χάρτη πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο 
ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Η ομιλία εκείνη συνοδευόταν από συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για το εμπόριο, τον έλεγχο των επενδύσεων, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομηχανία 
και τα δεδομένα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5502_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Προηγούμενες ομιλίες του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 

________________________________________________________________________________ 
 
Κατάσταση της Ένωσης 2018: Ε&Α σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση της 

εποχιακής αλλαγής της ώρας 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Ε&Α σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση της εποχιακής αλλαγής της ώρας. 

Γιατί είναι εναρμονισμένη η θερινή/χειμερινή ώρα σε επίπεδο ΕΕ; 
Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μακρά παράδοση ρυθμίσεων θερινής ώρας, πολλές από 
τις οποίες ανάγονται ήδη στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή την πετρελαϊκή κρίση 
της δεκαετίας του 1970. Ιστορικά, τα κράτη μέλη καθιέρωσαν την αλλαγή της ώρας για να 
εξοικονομήσουν ενέργεια (κυρίως άνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και να 
συμβαδίζουν με τις γειτονικές τους χώρες. Ωστόσο, η ημερομηνία αλλαγής της ώρας ήταν 
διαφορετική στις διάφορες χώρες. Το γεγονός αυτό αποτελούσε πηγή προβλημάτων στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, που προέκυπταν από την 
ασυντόνιστη εφαρμογή της αλλαγής της ώρας (αποκλίνουσες ημερομηνίες) κατά τη διάρκεια του 
έτους. Βαθμιαία θεσπίστηκαν ευρωπαϊκά μέτρα για την εναρμόνιση της ημερομηνίας αλλαγής, 
από τα οποία προέκυψε η οδηγία 2000/84/ΕΚ, που ισχύει επί του παρόντος. 
 
Πού μπορώ να βρω τα τελικά αποτελέσματα της διαβούλευσης;  
Σε αυτήν τη διαβούλευση λήφθηκαν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και από τα 28 κράτη μέλη, οι 
περισσότερες που έχουν ληφθεί από ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαβούλευση της 
Επιτροπής. Το 84 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι είναι υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της 
ώρας που πραγματοποιείται δύο φορές ανά έτος. Εκπονήθηκε συνοπτική έκθεση με 
περισσότερες λεπτομέρειες, η οποία και μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Διατίθεται σε 
αυτήν τη διεύθυνση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5641_el.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5502_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0084
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-changes-summertime_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5641_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018 
Υποσελίδα σχετικά με την εποχιακή αλλαγή της ώρας 
Δελτίο Τύπου: Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018: Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση 
της εποχιακής αλλαγής της ώρας  
Τελική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
από το διαδίκτυο. 
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο 
πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι δικαίως αναμένουν από την Ένωσή τους 
να τους παρέχει ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή σήμερα προτείνει νέους κανόνες για 
την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας, δηλαδή εντός του 
κρίσιμου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά.» 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 
Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο — 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια Ευρώπη που προστατεύει: Καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο 
Νομικό έγγραφο: Κανονισμός σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο 
Ενημερωτικά δελτία, νομικά έγγραφα και άλλα χρήσιμα έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ 
Δελτίο Τύπου: Μια Ευρώπη που προστατεύει – Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ κατά του 
παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου (Μάρτιος 2018) 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας – Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (Σεπτέμβριος 2017) 
________________________________________________________________________________ 

Κατάσταση της Ένωσης 2018: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση 
ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών 
εκλογών 

Στις 12 Σεπτεμβρίου στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ ανέφερε: «Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στις 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-changes-summertime_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-changes-summertime_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5711_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5711_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3493_el.htm
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εκλογές μας. Ως εκ τούτου η Επιτροπή σήμερα προτείνει νέους κανόνες για την καλύτερη 
προστασία των δημοκρατικών μας διαδικασιών από τη χειραγώγηση τρίτων χωρών ή ιδιωτικών 
συμφερόντων.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος για την Κατάσταση της Ένωσης 2018 
Ενημερωτικό δελτίο: Διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών 
εκλογών 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τα δίκτυα εκλογικής συνεργασίας, τη διαφάνεια στο 
διαδίκτυο, την προστασία από επιθέσεις κατά της κυβερνοασφάλειας και την καταπολέμηση των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας 
Ενημερωτικό δελτίο: Προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών στις 
εκλογές 
Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων 
Ενημερωτικό δελτίο: Οικοδόμηση ισχυρής κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη 
Πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, 
τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του 
δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση 
της διασυνοριακής τρομοκρατίας 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας. 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο 
πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι αναμένουν δικαίως από την Ένωση να 
τους παρέχει ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει σήμερα την επέκταση των 
καθηκόντων της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να συμπεριληφθεί η 
καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ασκούμε διώξεις 
κατά των τρομοκρατών με πιο συντονισμένο τρόπο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Οι 
τρομοκράτες δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν πρέπει να γίνουμε ανυποψίαστοι συνεργοί λόγω της 
αδυναμίας μας να συνεργαστούμε.». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5682_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ιστότοπος για την κατάσταση της Ένωσης το 2018  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_el.pdf
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-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5682_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el
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Ανακοίνωση της Επιτροπής — Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρωτοβουλία για την επέκταση των 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση διασυνοριακών εγκλημάτων 
τρομοκρατίας 
Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
Ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Κανονισμός 2017/1939  
Δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: 
________________________________________________________________________________ 

H κατάσταση της Ένωσης το 2018: Να καταστεί η ΕΕ ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας 
— Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο 
πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε:  «Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να μιλάμε 
με μία φωνή όταν πρόκειται για την εξωτερική μας πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
σήμερα η Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε 
συγκεκριμένους τομείς των εξωτερικών μας σχέσεων. Όχι σε όλους, αλλά σε συγκεκριμένους 
τομείς: ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη στρατιωτικές αποστολές. Αυτό είναι 
δυνατό βάσει των ισχυουσών Συνθηκών και πιστεύω ότι έχει φθάσει πλέον η στιγμή να 
χρησιμοποιήσουμε τη «ρήτρα γέφυρας» που μας επιτρέπει να μεταβούμε στην ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία — τη «ρήτρα του  

χαμένου θησαυρού» της Συνθήκης της Λισαβόνας.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ καθώς και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ βάσει του άρθρου 31 της 
ΣΕΕ, στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία: Ένα εργαλείο για μια 
αποτελεσματικότερη Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρώπης 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας: μια 
αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας της ΕΕ» 
Ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Προς μια νέα «Συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης» για την 
εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και την τόνωση των επενδύσεων 

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα «Συμμαχία Αφρικής — Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις 
και θέσεις εργασίας». 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2017:1939:oj
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_el.pdf
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/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/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_el
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Στις 12 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος 
κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η Αφρική δεν χρειάζεται φιλανθρωπία, χρειάζεται πραγματική 
και δίκαιη εταιρική σχέση. Και εμείς, οι Ευρωπαίοι, χρειαζόμαστε αυτή την εταιρική σχέση εξίσου. 
Σήμερα προτείνουμε μια νέα «Συμμαχία μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις 
και θέσεις εργασίας». Η Συμμαχία αυτή, όπως την οραματιζόμαστε, θα συμβάλει στη δημιουργία 
έως και 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μόνο τα επόμενα 5 έτη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να 
εξελίξουμε τις πολυάριθμες εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Αφρικής σε μια διηπειρωτική συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών, ως οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ ίσων.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Κύρια ιστοσελίδα 
 Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Αφρική 
 ΜΕΜΟ - Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Ερωτήσεις και απαντήσεις - Προς μια 

«Συμμαχία Αφρικής και Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και απασχόληση» 
 Δελτίο Τύπου — «Σύνοδος κορυφής Αφρικανικής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Επενδύοντας στη νεολαία για ένα αειφόρο μέλλον» (30/11/2017) 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο για μια πιο αποτελεσματική 
χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο 
διακυβέρνησης και για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών 
φορέων. 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ πρότεινε μια νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και 
θέσεις εργασίας», προκειμένου να εστιάζονται οι επενδύσεις σε τομείς στους οποίους είναι 
πραγματικά απαραίτητες: στις δεξιότητες και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να επιτευχθεί 
αυτό, χρειάζεται αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και μεγαλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων στην Ευρώπη. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια σειρά από τρόπους αντιμετώπισης των επενδυτικών 
προκλήσεων και ευκαιριών στην Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε 
αυτούς περιλαμβάνονται εκκλήσεις για κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ πολυμερών και εθνικών 
αναπτυξιακών φορέων και ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της νέας πρότασης για έναν Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5703_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα: Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Αποδοτικότερη χρηματοπιστωτική 
αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ: Συχνές ερωτήσεις 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5705_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5705_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5007_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5007_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5703_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5710_en.htm
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Ανακοίνωση: «Προς μια αποδοτικότερη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για επενδύσεις εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
Ανακοίνωση: «Νέα συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» 
Ιστότοπος του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου 
Δελτίο Τύπου, 11 Ιουλίου 2018: Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ: τα πρώτα έργα στην 
Αφρική και στην Ευρωπαϊκή Γειτονία 
Δελτίο Τύπου, 14 Ιουνίου 2018: Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά τα 
κατάλληλα μέσα για τον ρόλο της ως ισχυρού παγκόσμιου παράγοντα 
Ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 
________________________________________________________________________________ 

Κατάσταση της Ένωσης 2018: Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλλαγή της 
ώρας 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλλαγή της ώρας 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο 
πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Πάντα στις ωραίες ομιλίες μας δηλώνουμε ότι 
επιθυμούμε να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα ζητήματα και μικροί στα μικρά. Όμως κανένας δεν 
μας χειροκροτεί όταν, με τη νομοθεσία της ΕΕ, υποχρεώνονται οι πολίτες να αλλάζουν την ώρα 
δύο φορές τον χρόνο. Σήμερα η Επιτροπή προτείνει ν' αλλάξει αυτή την κατάσταση. Η αλλαγή της 
ώρας πρέπει να καταργηθεί. Τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσον οι 
πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Είναι ζήτημα επικουρικότητας. Ελπίζω ότι το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμεριστούν την άποψη αυτή και θα βρούν τις κατάλληλες 
λύσεις για την εσωτερική μας αγορά. Ο χρόνος μας πιέζει.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018 
Υποσελίδα σχετικά με την εποχιακή αλλαγή της ώρας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση της εποχιακής 
αλλαγής της ώρας 
Τελική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 — η Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που 
απαιτούνται για μια συμβιβαστική λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μετανάστευσης 
και των συνόρων 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που απαιτούνται για μια συμβιβαστική 
λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μετανάστευσης και των συνόρων 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/what-eus-external-investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_el.pdf
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-changes-summertime_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5641_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5641_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-changes-summertime_el
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Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο 
πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λογομαχούμε για να 
βρίσκουμε λύσεις ad-hoc κάθε φορά που φτάνει ένα καινούργιο πλοίο με μετανάστες. Η 
προσωρινή αλληλεγγύη δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε διαρκή αλληλεγγύη - σήμερα και για πάντα.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, τα  Ενημερωτικά δελτία καθώς και τα  Νομικά έγγραφα 
στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα για την Κατάσταση της Ένωσης 2018 
Μια πλήρως εξοπλισμένη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις  
Ένας ενισχυμένος Οργανισμός για το Άσυλο — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Αυστηρότεροι κανόνες της ΕΕ για την επιστροφή — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικά δελτία, νομικά έγγραφα και άλλα χρήσιμα έγγραφα, όπως αναφέρονται κατωτέρω - 
είναι διαθέσιμα εδώ 
________________________________________________________________________________ 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Ενισχυμένη εποπτεία της καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για έναν σταθερό τραπεζικό και 
χρηματοπιστωτικό τομέα 

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε: «Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν μια Ένωση που τους προστατεύει. Σήμερα, 
προτείνουμε μέτρα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε 
αποτελεσματικότερα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διασυνοριακό 
επίπεδο.» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 
Υποσελίδα σχετική με την οικονομία 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5714_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5713_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-migration_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5725_en.htm
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-economy_el
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Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
που περιγράφεται σε έγγραφο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα θα παρουσιαστεί στους εταίρους 
της ΕΕ στη Γενεύη στις 20 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια συνεδρίασης η οποία έχει συγκληθεί από 
τον Καναδά για το θέμα αυτό. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια πρώτη δέσμη ιδεών για τον εκσυγχρονισμό του 
ΠΟΕ και τη θέσπιση διεθνών εμπορικών κανόνων κατάλληλων για τις προκλήσεις της παγκόσμιας 
οικονομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έγγραφο βασικών εννοιών της ΕΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ 
ΕΕ και ΠΟΕ 
________________________________________________________________________________ 

Η ΕΕ επιταχύνει τη στρατηγική της για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση στην οποία καθορίζεται το όραμα 
της ΕΕ για μια νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική για την καλύτερη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας. 

Η κοινή ανακοίνωση βασίζεται στην πείρα που έχει αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 
αύξηση των συνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών της, με άλλες περιφέρειες και εντός αυτών. 
Με επίκεντρο τη βιώσιμη, ολοκληρωμένη και βασισμένη σε κανόνες συνδεσιμότητα, η 
ανακοίνωση θα συμβάλει στην καθοδήγηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα 
και εντάσσεται στην εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της. 

Η κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και 
Ασίας διατίθεται στο διαδίκτυο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση: Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας - δομικά στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ 
Ενημερωτικό σημείωμα: Επεξήγηση της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνδεση 
Ευρώπης και Ασίας 
Ενημερωτικό δελτίο: Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας – Η στρατηγική της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Τέρμα 
στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ» 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_el.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157331.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5804_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_el.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50708/connecting-europe-and-asia-building-blocks-eu-strategy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5804_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5804_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50699/connecting-europe-asia-eu-strategy_en
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Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ». 

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών ζητά την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων και 
αυστηρότερων κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με 
σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Στην απόφαση του Σώματος επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν δηλώσεις 
υποστήριξης με την προϋπόθεση ότι θα στηρίζουν προτάσεις που δεν προβαίνουν σε διάκριση 
μεταξύ των κρατών μελών αποκλειστικά και μόνο με βάση τη συμμετοχή τους ή μη στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, οι νομικές πράξεις δεν 
μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των κρατών μελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αν 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει όταν δικαιολογείται 
αντικειμενικά, για παράδειγμα αν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην 
απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ» («Stop fraud and abuse of EU funds») (ενεργό από 
τις 27 Σεπτεμβρίου) 
Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης 
υπογραφών 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Eat ORIGINal! 
Unmask your food» 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών με τίτλο «Eat ORIGINal! Unmask your food». 

Δηλωμένος στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι η επιβολή υποχρεωτικής 
δήλωσης προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα, με σκοπό την πρόληψη της απάτης, την προστασία της 
δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση. 

Η απόφαση της Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό 
της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης. 

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία 
από την οποία θα ξεκινήσει η δωδεκάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών υποστήριξης 
από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει μέσα σε ένα έτος ένα εκατομμύριο 
δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη, η Επιτροπή θα πρέπει να 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
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/collab-eci


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - 15 
 

αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο 
αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Eat Original») 
(ενεργό από τις 2 Οκτωβρίου) 
Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης 
υπογραφών 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
________________________________________________________________________________ 

Για τον μετριασμό του αυξανόμενου κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο μέλλον απαιτούνται 
ενισχυμένα μέτρα πρόληψης 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για τις δασικές πυρκαγιές καταδεικνύει την ανάγκη 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για «να κληροδοτήσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις 
επόμενες γενιές», όπως τόνισε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην τελευταία του ομιλία για 
την κατάσταση της Ένωσης, και υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων για την 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις δασικές πυρκαγιές στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική για το 2017. Στην έκθεση αναφέρεται ότι από 
τις δασικές πυρκαγιές καταστράφηκαν πέρυσι πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτάρια δασών και γης 
στην Ευρώπη — έκταση μεγαλύτερη από το συνολικό εμβαδόν της Κύπρου. Οι φωτιές κόστισαν 
επίσης τη ζωή σε 127 πολίτες και πυροσβέστες και προκάλεσαν οικονομική ζημία, η οποία 
εκτιμάται σε σχεδόν 10 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2017  
________________________________________________________________________________ 

Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η Airbnb δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών τον Ιούλιο, η Airbnb δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
και να βελτιώσει την παρουσίαση των τιμών. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000006
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
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/collab-eci
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_el.pdf
http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports/
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Η εταιρεία έχει προθεσμία έως το τέλος του 2018, να προβεί στις εν λόγω αλλαγές σε όλες τις 
γλωσσικές εκδόσεις της ΕΕ στον δικτυακό της τόπο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας έναντι της Airbnb (Ιούλιος 2018) 
Έγγραφο κοινής θέσης των αρχών του δικτύου ΣΠΚ 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές 
________________________________________________________________________________ 

Οι ΗΠΑ πλέον αποτελούν τον κύριο προμηθευτή σπόρων σόγιας της ΕΕ, με μερίδιο 52 % 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές 
σπόρων σόγιας στην ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ έχουν καταστεί ο κυριότερος προμηθευτής 
της Ευρώπης για το συγκεκριμένο βασικό εμπόρευμα, με μερίδιο που διαμορφώνεται στο 52 %, 
σε σύγκριση με 25 % κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Μετά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον στις 25 Ιουλίου, οι πρόεδροι Γιούνκερ και Τραμπ 
εξέδωσαν μια κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ,στην οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αυξήσουν το 
εμπόριο σε διάφορους τομείς και προϊόντα, μεταξύ των οποίων και οι σπόροι σόγιας. 

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του εμπορίου σπόρων σόγιας, ο πρόεδρος Γιούνκερ έθεσε 
σε εφαρμογή ένα μηχανισμό αναφοράς, σύμφωνα με τον οποίο οι εισαγωγές από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 133 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο (από τον Ιούλιο έως τα μέσα 
Σεπτεμβρίου 2017) του προηγούμενου έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ καθώς και τα παραρτήματα, στο σύνδεσμο που 
ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5823_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ 
Έκθεση για το εμπόριο σπόρων σόγιας ΕΕ-ΗΠΑ 
Το Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών 
________________________________________________________________________________ 

Έναν χρόνο αργότερα: η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά αποφέρει θετικά αποτελέσματα 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει την πρώτη επέτειο από την προσωρινή έναρξη 
ισχύος της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του 
Καναδά. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_el.htm
https://ec.europa.eu/info/files/common-position-national-authorities-within-cpc-network-commercial-practices-and-terms-service-airbnb-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5823_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops/oilseeds-protein-crops/soy-trade_en
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_en
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Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η συμφωνία έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει καρπούς για τους 
εξαγωγείς της ΕΕ. Η επίτροπος κ. Μάλμστρομ θα επισκεφθεί τον Καναδά στις 26 και 27 
Σεπτεμβρίου για να προβεί σε απολογισμό της μέχρι τώρα προόδου. 

Η επίτροπος, κατά την παραμονή της στο Μόντρεαλ, θα συναντηθεί με τον υπουργό 
Διαφοροποίησης του Διεθνούς Εμπορίου, κ. Τζέιμς Γκόρντον Καρ. Θα παραστεί επίσης στην 
πρώτη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής ΕΕ-Καναδά στις 26 Σεπτεμβρίου, η οποία αποτελεί το 
ανώτατο όργανο στο πλαίσιο του οποίου οι δύο εταίροι μπορούν να συζητούν θέματα 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη συμφωνία. Θα επισκεφθεί επίσης διάφορες ευρωπαϊκές και 
καναδικές εταιρείες, θα συζητήσει με εκπροσώπους των εταιρειών που ήδη κάνουν χρήση της 
συμφωνίας και θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ στις 27 Σεπτεμβρίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5828_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ιστορίες εξαγωγέων της ΕΕ 
Ενημερωτικά δελτία 
Πόλεις που εξάγουν στον Καναδά 
Το κείμενο της CETA 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη CETA 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιτεύχθηκε συμφωνία για επιχειρησιακή 
συνεργασία με τη Σερβία 

Belgrade, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος 
και ο Nebojša Stefanović, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών της 
Δημοκρατίας της Σερβίας, μονογράφησαν σήμερα συμφωνία περί καθεστώτος που θα επιτρέψει 
σε ομάδες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να τοποθετηθούν στη Σερβία. 

Ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να βοηθά τη Σερβία στη διαχείριση των συνόρων και να εκτελεί 
κοινές επιχειρήσεις με τη Σερβία, ιδίως σε περίπτωση απότομης μεταβολής των μεταναστευτικών 
ροών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5835_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: συμφωνία επιχειρησιακής 
συνεργασίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση των συνόρων: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής ενισχύει την επιχειρησιακή συνεργασία με την Αλβανία 
Ιστότοπος: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
Ιστότοπος: Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5828_el.pdf
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=filter-partners-Canada&c=*
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1720
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
http://ec.europa.eu/ceta
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5835_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-742_en.htm
https://frontex.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
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ΦΠΑ: τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν έσοδα ύψους σχεδόν 150 δισ. ευρώ, 
σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Οι χώρες της ΕΕ έχασαν έσοδα σχεδόν 150 δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
το 2016, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ» δείχνει τη διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον 
ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράττεται. Ενώ τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει 
σημαντικό έργο για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ, τα σημερινά στοιχεία δείχνουν την 
ανάγκη να αναμορφωθεί το υπάρχον ενωσιακό σύστημα ΦΠΑ και να βελτιωθεί η συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα έσοδα από τον ΦΠΑ 
στο πλαίσιο των προϋπολογισμών τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_el.pdf 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις συχνές ερωτήσεις. 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα εδώ . 
ΒΙΝΤΕΟ: Ομιλία του επιτρόπου Μοσκοβισί σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 
του ΦΠΑ 
________________________________________________________________________________ 

Προώθηση της πολυμέρειας: ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ και μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία 
της ΕΕ στην υπουργική εβδομάδα της 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, συνοδευόμενος από υψηλού 
επιπέδου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι στη Νέα Υόρκη την επόμενη 
εβδομάδα για την υπουργική εβδομάδα της 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ θα διοργανώσουν και θα συμμετάσχουν σε πολλές εκδηλώσεις και θα 
συναντήσουν ηγέτες απ' όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τη σταθερή προσήλωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην προσπάθεια για ισχυρό και αποτελεσματικό ΟΗΕ και τη διαμόρφωση συνθηκών 
στήριξης της πολυμέρειας και μιας παγκόσμιας τάξης βασιζόμενης σε κανόνες. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 
Σεπτεμβρίου 2018: «Η Ευρώπη δεν θα γίνει ποτέ φρούριο, γυρίζοντας την πλάτη της στον κόσμο, 
και ιδίως στον κόσμο που υποφέρει. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ νησί. Η Ευρώπη πρέπει να 
παραμείνει και θα παραμείνει πολυμερής. Ο πλανήτης ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε 
μερικούς». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5839_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5788_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5839_el.pdf
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Υλικό για τον Τύπο και οπτικοακουστικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στους ιστοτόπους ΕΥΕΔ, Europa 
και Consilium. 
Πάρτε μέρος στη διαδικτυακή συζήτηση στο Twitter, το Instagram και το Facebook, 
χρησιμοποιώντας τα χάσταγκ #UNGA και #EU, και ακολουθήστε το @EUatUN και τους 
λογαριασμούς των επιτρόπων για επικαιροποιήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. 
Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη 
Ενημερωτικό δελτίο: Εταιρική σχέση ΕΕ — ΟΗΕ: Στοιχεία και αριθμοί 
Συμπέρασμα του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και την 
73η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
________________________________________________________________________________ 

Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του πολωνικού Ανώτατου Δικαστηρίου 

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της 
ΕΕ εξ αιτίας των παραβιάσεων της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης τις οποίες 
δημιούργησε ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και να ζητήσει από το 
Δικαστήριο να διατάξει προσωρινά μέτρα μέχρις ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της 
υπόθεσης 

Ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνει τα όρια της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη, με αποτέλεσμα 
οι 27 από τους 72 εν ενεργεία δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να κινδυνεύουν να 
εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης στον Πρώτο Πρόεδρο του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, του οποίου η εξαετής θητεία, που προβλέπεται από το Σύνταγμα της 
Πολωνίας, θα τερματιστεί πρόωρα. 

Σύμφωνα με τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Απριλίου 2018, οι εν ενεργεία δικαστές τους 
οποίους αφορά η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
παράταση της θητείας τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία μπορεί να χορηγηθεί για 
περίοδο τριών ετών και να ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια για τη 
λήψη απόφασης από τον Πρόεδρο και δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης σε 
περίπτωση που αυτός απορρίψει την αίτηση. Επιπλέον, η μόνη διασφάλιση που πρότειναν οι 
πολωνικές αρχές συνίσταται στην έναρξη μη δεσμευτικής διαβούλευσης με το Εθνικό Δικαστικό 
Συμβούλιο, όργανο που συγκροτείται τώρα με παραβίαση των ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με 
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τον νόμο περί του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής όσον αφορά τον νόμο περί 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/?hl=en
https://twitter.com/EUatUN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50880/eu-un-partnership-working-together-promote-international-peace-and-security-human-rights-and_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-73rd-un-general-assembly-adopted/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-73rd-un-general-assembly-adopted/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_el.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.htm
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Δελτίο Τύπου σχετικά με την αιτιολογημένη πρόταση, την τέταρτη σύσταση για το κράτος 
δικαίου, και τη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με τον νόμο για την οργάνωση των τακτικών 
δικαστηρίων 
________________________________________________________________________________ 

Χάλυβας: Το Παγκόσμιο Φόρουμ λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Το Παγκόσμιο Φόρουμ λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας. 

Κατά την υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα στον τομέα του χάλυβα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 20 Σεπτεμβρίου, οι 
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο συμφώνησαν να συνεχίσουν, 
εφόσον είναι αναγκαίο, τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας, να αποτρέψουν την επιδείνωση 
του προβλήματος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στο μέλλον, καθώς και να 
καταβάλουν προσπάθειες ώστε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις που προκαλούν αυτή την 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5865_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νοέμβριος 2017: δέσμη λύσεων πολιτικής του Παγκόσμιου Φόρουμ για το πρόβλημα της 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του χάλυβα 
Έκθεση της υπουργικής συνόδου 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωβαρόμετρο: 4 στους 5 πολίτες της ΕΕ στηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής συνεργασίας 

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2018 

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ όλο και περισσότερο 
θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη, και ότι 
η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης 

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν τις προσπάθειές μας για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων 
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης Αυτό δείχνει ότι η πρότασή 
μας για την εμβάθυνση της οικονομικής μας σχέσης με την Αφρική εστιάζοντας στις ιδιωτικές 
επενδύσεις είναι σύμφωνη με τις απόψεις των πολιτών. Θα πρέπει να εκλάβουμε αυτή τη θετική 
απόκριση των πολιτών ως μια πρόσκληση για να κάνουμε περισσότερα για την ανάπτυξη, και 
μάλιστα τώρα», δήλωσε ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Νέβεν Μίμιτσα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5840_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5865_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5049_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5049_en.htm
https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5840_el.pdf


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - 21 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εδώ θα βρείτε ενημερωτικά δελτία ανά χώρα στις εθνικές γλώσσες όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ, ενημερωτικά γραφήματα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα 
συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ και για τη νεολαία ως στοχευόμενη ομάδα. 
________________________________________________________________________________ 

Ομάδα χωρών ξεκινά εργασίες στα Ηνωμένα Έθνη για να σταματήσει το διεθνές εμπόριο 
εργαλείων βασανιστηρίων 

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2018 

Τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται για να σταματήσει το διεθνές εμπόριο εργαλείων βασανιστηρίων 

Στις 24 Σεπτεμβρίου η Συμμαχία για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που 
χρησιμοποιούνται στα βασανιστήρια συμφώνησε να επιταχύνει τις προσπάθειές της και να 
εργαστεί με σκοπό να υπάρξει ένας μηχανισμός των Ηνωμένων Εθνών —όπως για παράδειγμα 
μια δεσμευτική συνθήκη— ώστε να σταματήσει το εμπόριο εργαλείων για βασανιστήρια και 
εκτελέσεις. Η Συμμαχία είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αργεντινής και της 
Μογγολίας.  

Δίνοντας ακόμα μια ώθηση στις εργασίες της, η Συμμαχία απέκτησε πέντε νέα μέλη, οπότε οι 
χώρες που συμμετέχουν είναι πλέον πάνω από 60. Με τη συμμετοχή τους στη Συμμαχία οι χώρες 
δεσμεύονται να περιορίσουν τις εξαγωγές αυτών των αγαθών και να διευκολύνουν τις 
τελωνειακές αρχές στον εντοπισμό φορτίων με τέτοια είδη, όπως και στην ανίχνευση νέων 
προϊόντων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5907_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Συμμαχίας 
Η δήλωση που συμφώνησαν οι χώρες κατά την υπουργική σύνοδο 
Φωτογραφίες και βίντεο που διατίθενται EbS 
Φωτογραφίες από την υπουργική σύνοδο 
Βίντεο από την υπουργική σύνοδο 
Φωτογραφίες με εργαλεία βασανιστηρίων για τον Τύπο 
________________________________________________________________________________ 

Σύνοδος κορυφής «One Planet» 2018: η Ευρώπη διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στη δράση για 
το κλίμα 

New York, 26 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής «One Planet» που διεξάγεται στη Νέα 
Υόρκη, για να εκθέσει στους παγκόσμιους ηγέτες την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά 
τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες που παρουσίασε πέρυσι στο Παρίσι. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2202
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5907_el.pdf
http://torturefreetrade.org/
https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york_en/51030/Alliance%20for%20Torture-Free%20Trade%20Joint%20Communique%20-%2024%20September%202018
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=3174
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?&ref=038233&sitelang=en&index=1#top
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I160811
https://www.flickr.com/photos/154405462@N04/sets/72157684680715672
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Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Προς 
επίρρωση του ηγετικού της ρόλου, η Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη δέσμη 10 
μετασχηματιστικών πρωτοβουλιών, το Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη, κατά την εναρκτήρια 
συνεδρίαση της συνόδου «One Planet », στο Παρίσι τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αντιπρόεδροι 
Μάρος Σέφτσοβιτς και Βάλντις Ντομπρόβσκις,καθώς και ο επίτροπος Νέβεν Μίμιτσα θα 
ενημερώσουν σήμερα στη Νέα Υόρκη τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, τους επικεφαλής 
επιχειρήσεων και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα κυριότερα μέχρι σήμερα 
αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών στήριξης της δράσης για το κλίμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5868_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
Δελτίο Τύπου, 24 Μαΐου 2018: Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
καθίσταται ισχυρός παράγοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
Δελτίο Τύπου, 12 Δεκεμβρίου 2017: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για τον πλανήτη 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν τέλος στις 
γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Spotlight» 

New York, 27 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη ανακοινώνουν σήμερα μια χρηματική συνεισφορά 
ύψους 50 εκατ. ευρώ για τον τερματισμό των γυναικοκτονιών στη Λατινική Αμερική. 

 

Κάθε μέρα, στη Λατινική Αμερική, δολοφονούνται 12 γυναίκες. 

Με τη σημερινή επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ, η πρωτοβουλία «Spotlight» της ΕΕ και του ΟΗΕ 
θα χρηματοδοτήσει νέα και καινοτόμα προγράμματα στην Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ, τη 
Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Μεξικό, που θα βοηθήσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να 
ζήσουν μια ζωή χωρίς βία και θα συμβάλουν στην εξάλειψη των γυναικοκτονιών στη Λατινική 
Αμερική. 

«Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών βρίσκεται στην κορυφή της 
ημερήσιας διάταξής μας. Με την πρωτοβουλία «Spotlight» διαθέτουμε έναν παγκόσμιο 
συνασπισμό γύρω από αυτόν τον στόχο και κινητοποιούμε όλες τις προσπάθειες και τις δράσεις 
στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε η 
Ύπατη Εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνι. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5868_el.pdf
http://ec.europa.eu/info/files/180926-sustainable-finance-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm?locale=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm?locale=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5163_en.htm
http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
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γυναίκες και τα κορίτσια θα ζουν πλέον χωρίς τον φόβο, στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη και 
σε ολόκληρο τον κόσμο». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5906_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Πρωτοβουλία «Spotlight» ΕΕ-ΟΗΕ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε&Α 
Συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
Η νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη — «Ο Κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το 
μέλλον μας» 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου II (2016-2020) 
________________________________________________________________________________ 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: το 2017 οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ κατάσχεσαν πάνω από 31 
εκατομμύρια παραποιημένα εμπορεύματα στα σύνορα της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2018 

Νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι οι 
τελωνειακές αρχές δέσμευσαν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ περισσότερα από 31 εκατομμύρια 
παραποιημένα εμπορεύματα αγοραίας αξίας άνω των 580 εκατ. ευρώ. 

Μολονότι οι συνολικοί αριθμοί έχουν μειωθεί από το 2016, τα παραποιημένα και δυνητικά 
επικίνδυνα εμπορεύματα καθημερινής χρήσης, όπως τα προϊόντα υγείας, τα φάρμακα, τα 
παιχνίδια και οι ηλεκτρικές συσκευές, αποτελούν σήμερα πολύ υψηλότερο ποσοστό του συνόλου 
των κατασχέσεων - το 43 % του συνόλου των κατασχεθέντων εμπορευμάτων ανήκε σε αυτή την 
κατηγορία. Συνολικά, η κυριότερη κατηγορία παραποιημένων εμπορευμάτων ήταν τα τρόφιμα, 
αντιπροσωπεύοντας το 24% της συνολικής ποσότητας των κατασχεθέντων εμπορευμάτων. Στη 
δεύτερη θέση ήταν τα παιχνίδια (11%), τα τσιγάρα (9%) και τα ενδύματα (7%). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_el.pdf 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ. 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Παραποιημένα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν στα σύνορα της ΕΕ 
Δελτίο Τύπου Γιορτάζοντας την τελωνειακή ένωση: ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον 
κόσμο κλείνει τα 50 
________________________________________________________________________________ 

Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και η κοινή επιχείρηση EuroHPC 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

Τι είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, επίσης γνωστή και ως «υπερυπολογιστική»; 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5906_el.pdf
http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5904_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:210:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:210:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_ipr_report_2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4265_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4265_el.htm
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Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) είναι ένας κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται 
με την επιστημονική και μηχανική μοντελοποίηση και τις εργασίες προσομοίωσης, οι οποίες είναι 
τόσο υψηλών απαιτήσεων ώστε οι υπολογισμοί δεν μπορούν να εκτελεστούν με υπολογιστές 
γενικής χρήσης. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται στην HPC αναφέρονται συχνά ως 
υπερυπολογιστές. 
 
Ο επόμενος στόχος για τους υπερυπολογιστές είναι να έχουν επιδόσεις εξακλίμακας (δηλαδή 
τουλάχιστον 1018 ή 1 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο), ο οποίος 
αναμένεται να επιτευχθεί γύρω στο 2021-2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5901_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο με παραδείγματα χρήσεων της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και άλλα 
σχετικά έγγραφα 
Ενημερωτικά δελτία για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»  
*Επικαιροποιήθηκε - δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιανουαρίου 2018 
________________________________________________________________________________ 

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε 
ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα επίσημα τα σχέδια της Επιτροπής να επενδύσει 
από κοινού με τα κράτη μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών 
παγκόσμιας κλάσης. 

Οι υπερυπολογιστές είναι αναγκαίοι για την επεξεργασία ολοένα μεγαλύτερων ποσοστήτων 
δεδομένων. Αποφέρουν οφέλη στην κοινωνία σε πολλούς τομείς, από την υγειονομική 
περίθαλψη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα νομίμως κανονισμό σχετικά με τη 
σύσταση κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) - 
μια νέα νομική και χρηματοδοτική δομή που θα συγκεντρώνει πόρους από 25 ευρωπαϊκές χώρες, 
θα αναπτύσσει υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων, και θα στηρίζει την έρευνα και την 
καινοτομία στον τομέα, χάρη στη συμμετοχή επιστημόνων, επιχειρήσεων και βιομηχανικών 
κλάδων. Η δομή αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων χρηστών από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα σε υπερυπολογιστές, που είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο με παραδείγματα χρήσης υπερυπολογιστών 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5901_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking#useful-links
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking#useful-links
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0008%3AFIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5901_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pooling-resources-european-high-performance-computing-infrastructure
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Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ για την πρόοδο όσον αφορά 
τη δημιουργία ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών (25 Ιουνίου 2018) 
Κοινή επιχείρηση EuroHPC: προοπτικές για την περίοδο 2019-2020 και πέραν αυτής 
Βίντεο για τους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές 
Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 
________________________________________________________________________________ 

Ενημερωτικό δελτίο: Ξεκινούν στη Νέα Υόρκη πολιτικές διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική 
σχέση ΑΚΕ-ΕΕ 

New York, 28 Σεπτεμβρίου 2018  

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού (CPA) 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. 

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: 
την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές. 
Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ) 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf 
 
Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για τη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
ξεκινούν διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης 

New York, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

Η ΕΕ και 79 χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) θα 
αρχίσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας τους μετά το 2020. Φιλοδοξία 
τους είναι να μετατρέψουν τη σημερινή εταιρική σχέση σε ένα αναπτυξιακό πλαίσιο που θα 
βασίζεται σε μια σύγχρονη πολιτική συμμαχία. 

Οι χώρες της ΕΕ και της ΑΚΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από τον μισό αριθμό των χωρών μελών των 
Ηνωμένων Εθνών και συνολικά αριθμούν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους. Η σημερινή 
εταιρική σχέση, που διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού, είναι ένα από τα παλαιότερα και 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4287_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4287_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/eurohpc-joint-undertaking-looking-ahead-2019-2020-and-beyond
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-supercomputers
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar12101
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
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5902_el.htm
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πλέον ολοκληρωμένα σχήματα συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών. Η 
σημερινή συμφωνία λήγει το 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5902_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
MEMO Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ 
Οδηγίες διαπραγμάτευσης 
________________________________________________________________________________ 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5902_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8094-2018-ADD-1/el/pdf
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
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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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