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Συνεδρίαση του Σώματος των επιτρόπων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναδιοργανώνει την «ειδική ομάδα για τις σχέσεις με το Ηνωμένο
Βασίλειο» σε «υπηρεσία για τις συμφωνίες ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου».

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2021

Η σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις 24 Δεκεμβρίου
2020 σημαίνει ότι η ιδιαιτέρως επιτυχημένη εντολή της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο
Βασίλειο (UKTF) θα λήξει. Η UKTF θα παύσει να υφίσταται την 1η Μαρτίου 2021.

Για να στηρίξει την αποδοτική και αυστηρή εφαρμογή και παρακολούθηση των συμφωνιών με το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία για τις
συμφωνίες ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (UKS). Η UKS θα αποτελέσει τμήμα της Γενικής Γραμματείας των
προεδρικών υπηρεσιών και θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Μαρτίου 2021. Η εντολή και η διάρκεια
της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας θα επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Η UKS θα συνεργάζεται στενά με
τον ΥΕ/ΑΠ.

Ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ θα γίνει ειδικός σύμβουλος της προέδρου φον ντερ Λάιεν από την 1η
Φεβρουαρίου 2021. Θα συμβουλεύει την πρόεδρο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας
αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου και θα παρέχει εμπειρογνωσία ενόψει της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας κύρωσης της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση
προοπτικών, ορίστηκε ως το μέλος της Επιτροπής που θα συμπροεδρεύει και θα εκπροσωπεί την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης, το οποίο συγκροτήθηκε με τη συμφωνία εμπορίου
και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος UKTF

IP/21/160

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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