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

 
Resumo 

 Direito do Mar - conservação e a utilização sustentável da biodiversidade marinha. 

 Proteção e conservação dos recursos marinhos. 

 Recursos genéticos – acesso UE.  

 Domínio das espécies vegetais. 

 Microgeração - produção de calor e de eletricidade em pequena escala. 

 Vistos de curta duração – UE/Cabo Verde, Perú. 
 
 
 

Direito do Mar - conservação e a utilização sustentável da 
biodiversidade marinha. 
 Decisão (UE) 2016/455 do Conselho, de 22 de março de 2016, que autoriza a abertura de negociações em 
nome da União Europeia sobre os elementos de um projeto de instrumento internacional juridicamente 
vinculativo, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, para a conservação e a 
utilização sustentável da biodiversidade marinha de zonas situadas além da jurisdição nacional.  
 

Proteção e conservação dos recursos marinhos 
- Alteração do Regulamento (CE) nº 850/98 do Conselho, relativo à conservação dos recursos da pesca 
através de determinadas medidas técnicas de proteção dos juvenis de organismos marinhos. 
 
- Alteração do Regulamento (CE) nº 2187/2005 do Conselho, relativo à conservação dos recursos 
haliêuticos no mar Báltico, nos seus estreitos (Belts) e no Øresund. 
 
- Medidas para a recuperação da unidade populacional de enguia europeia. 
 

Recursos genéticos – acesso na UE 
Alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu, em 12 de setembro de 2013, à proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização na União.  
 

 

Domínio das espécies vegetais 
Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Segundo suplemento à 34.ª edição integral. 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0196.01.POR&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0196.01.POR&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0361.02.POR&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0361.02.POR&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0395.01.POR&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0419.01.POR&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.088.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:088:TOC


                                            
 

  

 
 

 

Microgeração - Produção de calor e de eletricidade em 
pequena escala. 
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de setembro de 2013, sobre microgeração - produção de calor 
e de eletricidade em pequena escala.  

 
 

 

Vistos de curta duração – UE / Cabo Verde, Perú  
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de setembro de 2013, sobre o projeto de decisão do 
Conselho relativa à conclusão do Acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a 
facilitação da emissão de vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União 
Europeia.  
 
Decisão (UE) 2016/437 do Conselho, de 10 de março de 2016, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação a título provisório do Acordo entre a União Europeia e a República do Peru sobre 
a isenção de visto para as estadas de curta duração.. 
 
Acordo entre a União Europeia e a República do Peru sobre a isenção de visto para as estadas de curta 
duração. 
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