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

  
Ambiente  

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o tema «Estabelecer metas 
de desenvolvimento sustentável – O contributo da sociedade civil europeia para a 
posição da UE» (parecer exploratório) 

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o Livro Verde sobre uma 
estratégia europeia para os resíduos de plástico no ambiente 

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões relativa ao futuro da captura e armazenamento de carbono na Europa 

o O papel das mulheres na economia ecológica - Resolução do Parlamento Europeu, de 
11 de setembro de 2012, sobre o papel das mulheres na economia ecológica 

 
 

Recursos Naturais 
o Aplicação da legislação da UE no domínio da água na pendência da necessária 

abordagem global dos desafios europeus no setor da água -  
Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de julho de 2012, sobre a aplicação da 
legislação da UE no domínio da água na pendência da necessária abordagem 
global dos desafios europeus no setor da água 

 
 
Espaço marítimo e zonas costeiras  

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para o ordenamento do 
espaço marítimo e a gestão costeira integrada 

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o Plano de Ação para uma 
Estratégia Marítima na Região Atlântica – Para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo 

 
 
Energia 

o Decisão do Conselho Ministerial da Comunidade da Energia D/2013/03/MC-EnC 
sobre a prorrogação da vigência do Tratado da Comunidade da Energia 
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Segurança alimentar 
o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o tema «Segurança 

alimentar e bioenergia» (parecer de iniciativa) 
 
 
Domínio da Estatística  

o Decisão do Comité Misto do EEE n.o 130/2013, de 14 de junho de 2013, que altera o 
anexo XXI (Estatísticas) do Acordo EEE 

 
 
Ensino e formação  

o Educação, formação e Europa 2020 
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de setembro de 2012, sobre educação, formação 
e Europa 2020 

 
 
Mobilidade internacional – nacionais de países terceiros 

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de intercâmbio de 
estudantes, de formação remunerada e não remunerada, de voluntariado e de colocação 
«au pair» (reformulação) 

 
 
 Cooperação Científica e Tecnológica UE  

o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e a República 
Democrática Popular da Argélia - 
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2012, sobre o projeto 
de decisão do Conselho relativo à celebração do Acordo entre a União Europeia e a 
República Democrática e Popular da Argélia em matéria de cooperação científica e 
tecnológica 

o Renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade 
Europeia e a República Federativa do Brasil - Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 13 de setembro de 2012, sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à 
renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade 
Europeia e a República Federativa do Brasil 

 
 
Infraestruturas Europeias de Investigação 

o Decisão de Execução da Comissão, de 22 de novembro de 2013, relativa à criação 
do Inquérito Social Europeu sob a forma de um Consórcio para uma Infraestrutura 
Europeia de Investigação (ESS-ERIC) 

o Decisão de Execução da Comissão, de 22 de novembro de 2013, relativa à criação da 
Infraestrutura de Investigação Biobancos e Recursos Biomoleculares (BBMRI-ERIC) 
sob a forma de um Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação 

 
 
Inovação  

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Estado da União da Inovação 2012 – Acelerar a Mudança 

 
 
Segurança nuclear e instalações nucleares 

o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o projeto de proposta de diretiva 
do Conselho que altera a Diretiva 2009/71/Euratom que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0016:0020:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0016:0020:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0016:0020:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:318:0032:0032:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:318:0032:0032:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:318:0032:0032:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:318:0032:0032:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0056:0063:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0056:0063:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0056:0063:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0050:0053:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0050:0053:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0050:0053:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0050:0053:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0050:0053:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0248:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0247:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0247:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0247:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0247:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0247:0247:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0044:0062:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0044:0062:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0044:0062:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0044:0062:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0044:0062:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0035:0039:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0035:0039:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0035:0039:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0092:0096:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0092:0096:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0092:0096:PT:PDF�


 
Sociedade/Outros 

o eCall: um novo serviço 112 para os cidadãos - Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de 
julho de 2012, sobre o serviço eCall: um novo serviço 112 para os cidadãos 

o Estratégia da União Europeia para a proteção e o bem-estar dos animais - Resolução do 
Parlamento Europeu, de 4 julho de 2012, sobre a estratégia da União Europeia para a 
proteção e o bem-estar dos animais 2012-2015 

o Estabelecimento de um quadro jurídico da UE para a protecção de animais de 
companhia e dos animais errantes -  
Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2012, sobre a criação de um quadro 
jurídico da UE para a protecção de animais de companhia e de animais vadios 

o Dádiva voluntária e não remunerada de tecidos e células - Resolução do Parlamento 
Europeu, de 11 de setembro de 2012, sobre a dádiva voluntária e não remunerada de 
tecidos e células 
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