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 Ambiente e Energia  
Parecer do Comité das Regiões — Pacote relativo à política de ar limpo para a 
Europa 

  
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 — Um quadro político para o clima e a energia no período de 
2020 a 2030   

 
Recomendação da Comissão, de 29 de outubro de 2014, sobre a aplicação das regras 
do mercado interno da energia entre os Estados-Membros da União Europeia e as 
Partes Contratantes na Comunidade da Energia 

 
 

 Domínio dos recursos hídricos  
Diretiva 2014/101/UE da Comissão, de 30 de outubro de 2014, que altera a Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política da água  

 
 

 Proteção da Vida Selvagem  
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu «Abordagem da UE contra o tráfico de vida 
selvagem»  

 
 

 Espécies exóticas invasoras 
Regulamento (UE) n.o 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
outubro de 2014, relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras 
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 Parceria Europeia de Inovação 
Decisão de Execução da Comissão, de 20 de novembro de 2014, que estabelece a 
estrutura orgânica e as regras de funcionamento da Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural e da Rede da Parceria Europeia de Inovação, e que revoga a 
Decisão 2008/168/CE 

 
 

 Acordo de Associação CEEA – UE/Ucrânia 
Aviso sobre a aplicação provisória do Acordo de Associação entre a União Europeia 
e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um 
lado, e a Ucrânia, por outro 

 
 

 UE/Cabo Verde – Vistos de curta duração  
Informação relativa à entrada em vigor 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   

 
 

 Aprendizagem ao longo da vida  
Regulamento (UE) n.o 1175/2014 da Comissão, de 30 de outubro de 2014, que aplica 
o Regulamento (CE) n.o 452/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
produção e ao desenvolvimento de estatísticas sobre educação e aprendizagem ao 
longo da vida, no que diz respeito às estatísticas sobre a participação de adultos na 
aprendizagem ao longo da vida e revoga o Regulamento (UE) n.o 823/2010 da 
Comissão  

 
 

 

 Agência Europeia dos Medicamentos 
Recrutamento para a Agência Europeia de Medicamentos (Londres) 
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