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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.

Destaques
Ensino Superior

Parecer do Comité Económico e Social
Europeu sobre «O Ensino Superior Europeu no
Mundo»

Domínio da Investigação
 Empresas comuns)
o Regulamento (UE) n.o 561/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a
Empresa Comum ECSEL
o Regulamento Delegado (UE) n.o 610/2014 da Comissão, de 14 de fevereiro de 2014,
que estabelece uma derrogação ao Regulamento (UE) n.o 1290/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de participação e de difusão relativas
ao «Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)», no
que respeita à empresa comum ECSEL
o Regulamento (UE) n.o 557/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a
Empresa Comum «Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2»
o Regulamento Delegado (UE) n.o 622/2014 da Comissão, de 14 de fevereiro de 2014,
que derroga ao Regulamento (UE) n.o 1290/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao «Horizonte
2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)», no que respeita à
Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2
o Regulamento (UE) n.o 558/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que estabelece a
Empresa Comum Clean Sky 2

Regulamento Delegado (UE) n.o 624/2014 da Comissão, de 14 de fevereiro de 2014,
que derroga ao Regulamento (UE) n.o 1290/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao «Horizonte
2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)», no que respeita à
Empresa Comum Clean Sky 2
o Regulamento (UE) n.o 559/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a
Empresa Comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2»
o Regulamento (UE) n.o 560/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que estabelece a
Empresa Comum Bioindústrias
o Regulamento Delegado (UE) n.o 623/2014 da Comissão, de 14 de fevereiro de 2014,
que derroga ao Regulamento (UE) n.o 1290/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao «Horizonte
2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)», no que respeita à
Empresa Comum Bioindústrias
o

 (Programas de apoio)
o Decisão n.o 555/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de
2014, relativa à participação da União no Programa Europeu de Metrologia para a
Inovação e Investigação (Programa EMPIR) executado conjuntamente por vários
Estados-Membros
o Decisão n.o 553/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de
2014, relativa à participação da União num programa de investigação e
desenvolvimento, executado conjuntamente por vários Estados-Membros, destinado
a apoiar as pequenas e médias empresas que realizam atividades de investigação e de
desenvolvimento

Ensino e Formação
o Parecer do Comité da Regiões — Quadro de Qualidade para os Estágios
o Conclusões do Conselho, de 20 de maio de 2014, sobre o multilinguismo e o
desenvolvimento de competências linguísticas
o Conclusões do Conselho, de 20 de maio de 2014, sobre a garantia da qualidade como
forma de apoiar o ensino e a formação
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
o Retificação do Convite à manifestação de interesse de cientistas para integrar os
Painéis Científicos e o Comité Científico da Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos (Parma, Itália)
Recrutamento
o Recrutamento para a Agência Europeia de Medicamentos (Londres)
o Anúncio de concurso geral — EPSO/AST/133/14 — Tecnologias da informação e da
comunicação (ICT) (AST 3)
Domínio das espécies
o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção e gestão da introdução e
propagação de espécies exóticas invasoras
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