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Nota Informativa nº 25    
Setembro 2014 – 2ª quinzena; 
Outubro 2014 – 1ª quinzena  

______________________________________________________________________ 
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 Organismos geneticamente modificados - cultivo 
 Posição (UE) n.o 9/2014 do Conselho em primeira leitura com vista à adoção da 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2001/18/CE no 
que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo 
de organismos geneticamente modificados (OGM) no seu território 
Adotada pelo Conselho de 23 de julho de 2014  

 
o Agência Europeia de Medicamentos 

 Recrutamento para a Agência europeia de medicamentos (Londres)  
 Recrutamento para a Agência europeia de medicamentos (Londres)  
  

o UE – Segurança das redes e da informação  
 Parecer do Banco Central Europeu, de 25 de julho de 2014, sobre uma proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a 
União (CON/2014/58)  

 
o UE – Equipamentos e as Tecnologias de banda ultra larga   

 Decisão de Execução da Comissão, de 7 de outubro de 2014, que altera a Decisão 
2007/131/CE sobre a utilização em condições harmonizadas do espetro radioelétrico 
para os equipamentos que utilizam tecnologia de banda ultralarga na Comunidade   

 
 o Acordos de Associação CEEA 

Ata Final entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, no que se refere ao 
Acordo de Associação  

 
Decisão do Conselho, de 23 de junho de 2014, que aprova a celebração, pela Comissão 
Europeia, em nome da Comunidade Europeia da Energia Atómica, 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 
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