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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.    

  
 

o Estratégia da Biodiversidade da UE para 2020  
  Parecer do Comité das Regiões — Governação a vários níveis na promoção da 

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 e na realização das metas internacionais 
de Aichi  

 
o Domínio das espécies vegetais   

Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Sexto suplemento à 32.a 
edição integral 

 
o Recursos genéticos agrícolas  

Parecer do Comité das Regiões — Recursos genéticos agrícolas — da sua conservação 
à sua utilização sustentável 

 
 

o Espécies da fauna e da flora selvagem – introdução na UE  
Regulamento de Execução (UE) n.o 888/2014 da Comissão, de 14 de agosto de 2014, 
que proíbe a introdução na União de espécimes de determinadas espécies da fauna e 
da flora selvagem 

 
 

  

 
o Ambiente e Urbanismo Sustentável 

Parecer do Comité das Regiões — O Sétimo Programa de Ação em matéria de 
Ambiente e o Urbanismo Sustentável 

 
 
 

o NUTS – Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas   
Regulamento (UE) n.o 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, que altera os 
anexos do Regulamento (CE) n.o 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (NUTS) 
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o Programas europeus de Cooperação Transfronteiriça - Instrumento europeu de 
vizinhança 
Regulamento de Execução (UE) n.o 897/2014 da Comissão, de 18 de agosto de 2014, 
que estabelece disposições específicas para a execução dos programas de cooperação 
transfronteiriça financiados no âmbito do Regulamento (UE) n.o 232/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um instrumento europeu de vizinhança  

 
 
 

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