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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 

 Alterações Climáticas – COP 20.  

 Proteção ambiental e energia – Auxílios estatais. 

 Florestas – Estratégia UE. 

 Domínio das espécies vegetais. 

 PME’s – Crescimento verde. 

 Conselho Europeu de Investigação. 

 Processo de Bolonha – Implementação e acompanhamento. 

 Estadas de curta-duração – Isenção de visto (República da Colômbia, República do Peru, 
Tuvalu, República das Ilhas Marshall, República de Palau, Reino de Tonga).  

  
   

Alterações Climáticas – COP 20 
Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de novembro de 2014, sobre a Conferência das Nações Unidas 
de 2014 relativa às Alterações Climáticas — COP 20, em Lima, no Peru (1 a 12 de dezembro de 2014).    

 
Proteção ambiental e energia – Auxílios estatais 
Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 2014-2020 - Retificação da 
Comunicação da Comissão.   
 

Florestas – Estratégia UE  
Resolução do Parlamento Europeu, de 28 de abril de 2015, sobre uma nova estratégia da UE para as 
florestas e o setor florestal. 

 
Domínio das espécies vegetais 
- Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — quinto suplemento à 34ª edição integral. 
- Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Sexto suplemento à 34ª edição integral. 
 
 

PME’s – Crescimento Verde 
Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de maio de 2015, sobre as oportunidades de crescimento 
verde para as PME.  

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.289.01.0027.01.POR&toc=OJ:C:2016:289:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.290.01.0011.01.POR&toc=OJ:C:2016:290:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.346.01.0017.01.POR&toc=OJ:C:2016:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.307.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:307:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.318.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.353.01.0027.01.POR&toc=OJ:C:2016:353:TOC


                                            
 

  

 
 

 

Conselho Europeu de Investigação 
Decisão da Comissão, de 9 de agosto de 2016, relativa à nomeação de um certo número de membros do 
Conselho Científico do Conselho Europeu de Investigação. 
 
  

Processo de Bolonha – Implementação e acompanhamento   
Resolução do Parlamento Europeu, de 28 de Abril de 2015, sobre o acompanhamento da implementação 
do Processo de Bolonha.     

 
  

Estadas de curta-duração – Isenção de visto (República da Colômbia, 
República do Peru, Tuvalu, República das Ilhas Marshall, República de 
Palau, Reino de Tonga)  
Decisão (UE) 2016/1743 do Conselho, de 20 de setembro de 2016, relativa à celebração, em nome da 
União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e a República da Colômbia sobre a isenção de visto 
para as estadas de curta duração. 
 
Decisão (UE) 2016/1744 do Conselho, de 20 de setembro de 2016, relativa à celebração, em nome da 
União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e a República do Peru sobre a isenção de visto para as 
estadas de curta duração. 
 
Decisão (UE) 2016/1342 do Conselho, de 24 de junho de 2016, relativa à assinatura, em nome da União, 
e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e Tuvalu sobre a isenção de visto para as 
estadas de curta duração. 
Acordo entre a União Europeia e Tuvalu sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. 
  
Decisão (UE) 2016/1363 do Conselho, de 24 de junho de 2016, relativa à assinatura, em nome da União, 
e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e a República das Ilhas Marshall sobre a isenção 
de visto para as estadas de curta duração.  
Acordo entre a União Europeia e a República das Ilhas Marshall sobre a isenção de visto para as estadas 
de curta duração. 
 
Decisão (UE) 2016/1741 do Conselho, de 20 de setembro de 2016, relativa à celebração, em nome da 
União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e a República de Palau sobre a isenção de visto para 
as estadas de curta duração. 
 
Decisão (UE) 2016/1742 do Conselho, de 20 de setembro de 2016, relativa à celebração, em nome da 
União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Reino de Tonga sobre a isenção de visto para as 
estadas de curta duração. 
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