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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 

 Meio Marinho 2020. 

 COP 19 – Alterações Climáticas.  

 Domínio da Educação. 

 Reconhecimento das Qualificações Profissionais no Mercado Interno.  

 EURONEST – Reconhecimento das Qualificações.  

 Entrada e permanência de nacionais de Países Terceiros na Europa para formação e 
investigação.  

 Pesca sustentável – Acordo UE/Ilhas Cook. 

 Domínio das espécies vegetais. 

 Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias.  
  

 

Meio Marinho 2020 
Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2013, sobre conhecimento do meio marinho 
2020: Cartografia dos fundos marinhos para a promoção de uma pesca sustentável.  

 
COP 19 – Alterações Climáticas   
Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2013, referente à Conferência sobre as 
Alterações Climáticas (COP 19), em Varsóvia. 
 
Domínio da Educação 

 Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de outubro de 2013, sobre o tema «Repensar a 
Educação».  

 Conclusões do Conselho, de 30 de maio de 2016, sobre o desenvolvimento da literacia mediática 
e do espírito crítico, através da educação e da formação. 

 

Reconhecimento das Qualificações Profissionais no Mercado 
Interno 

 Reconhecimento das qualificações profissionais e cooperação administrativa através do Sistema 
de Informação do Mercado Interno.  
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 9 de outubro de 2013, sobre a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais e o regulamento relativo à cooperação 
administrativa, através do Sistema de Informação do Mercado Interno. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.208.01.0071.01.POR&toc=OJ:C:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.208.01.0078.01.POR&toc=OJ:C:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.208.01.0032.01.POR&toc=OJ:C:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.208.01.0032.01.POR&toc=OJ:C:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.212.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:212:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.212.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:212:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0167.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0167.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
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 Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 9 de outubro de 2013, tendo 
em vista a adoção da Diretiva 2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o 
Regulamento (UE) nº 1024/2012 relativo à cooperação. 

  
EURONEST – Reconhecimento das Qualificações  
Resolução da Assembleia Parlamentar Euronest sobre o reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais, da experiência profissional e dos diplomas universitários no âmbito do Processo de Bolonha  

 
Entrada e permanência de nacionais de Países Terceiros na 
Europa para formação e investigação  

 Posição (UE) nº 9/2016 do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção da 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 formação, de voluntariado, de 
programas de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos e de colocação «au pair», 
adotada pelo Conselho em 10 de março de 2016. 

 Nota justificativa do Conselho: Posição (UE) nº 9/2016 do Conselho em primeira leitura tendo em 
vista a adoção da 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 
formação, de voluntariado, de programas de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos 
e de colocação «au pair». 

   Diretiva (UE) 2016/801 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa 
às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 
investigação, de estudos, de formação, de voluntariado, de programas de intercâmbio de 
estudantes, de projetos educativos e de colocação «au pair».  

 

 Pesca Sustentável – Acordo UE / Ilhas Cook 
Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e o Governo das Ilhas Cook.  

 

 
Domínio das espécies vegetais 

     Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Quarto suplemento à 34ª edição integral. 

 Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — quinto suplemento à 34ª edição integral.  

 Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — quarto suplemento à 34ª edição integral. 
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Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias 
 Decisão (UE) 2016/827 da Comissão, de 20 de maio de 2016, relativa à renovação do mandato 

do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias. 

 Decisão (UE) 2016/835 da Comissão, de 25 de maio de 2016, relativa à renovação do mandato 
do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias. 

 Retificação da Decisão (UE) 2016/827 da Comissão, de 20 de maio de 2016, relativa à renovação 
do mandato do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias.  
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