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Consulte o resumo das informações de carácter geral ou específico e de interesse para a 
comunidade FCUL, publicadas recentemente no Jornal Oficial da União Europeia.    

 
Educação e Formação – produção de estatísticas  

o Regulamento (UE) n.o 912/2013 da Comissão, de 23 de setembro de 2013, que aplica o 
Regulamento (CE) n.o 452/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à 
produção e ao desenvolvimento de estatísticas sobre educação e aprendizagem ao longo da 
vida, no que diz respeito às estatísticas relativas aos sistemas de educação e de formação (1) 

o Decisão de Execução da Comissão, de 23 de setembro de 2013, que concede derrogações na 
aplicação do Regulamento (CE) n.o 452/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
produção e ao desenvolvimento de estatísticas sobre educação e aprendizagem ao longo da vida 
no que diz respeito à Bélgica, Grécia, Espanha, França, Itália, Polónia e Portugal 

 
 
Ambiente  

o Parecer do Comité das Regiões – Energia limpa para os transportes 
 
 
Proteção de espécies da fauna e flora selvagens 

o Retificação do Regulamento de Execução (UE) n.o 792/2012 da Comissão, de 23 de agosto de 
2012, que estabelece regras para a conceção das licenças, certificados e outros documentos 
previstos no Regulamento (CE) n.o 338/97, relativo à proteção de espécies da fauna e da flora 
selvagens através do controlo do seu comércio, e que altera o Regulamento (CE) n.o 865/2006 da 
Comissão 

 
 
Sociedade e Inovação  

o Parecer do Comité das Regiões – Cidades e comunidades inteligentes – Parceria 
Europeia de Inovação 

 
 
TIC 

o Parecer do Comité das Regiões – Estratégia para a Cibersegurança 
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