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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.    

  
 

Ambiente 
  o Decisão do Comité Misto do EEE n.o 207/2013, de 8 de novembro de 2013, que 

altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE  
o Decisão do Comité Misto do EEE n.o 208/2013, de 8 de novembro de 2013, que 

altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE 
o Decisão do Comité Misto do EEE n.o 209/2013, de 8 de novembro de 2013, que 

altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE 
 
 

Domínio das espécies vegetais   
o Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Terceiro suplemento à 32ª 

edição integral 
 
 

Tecnologia e Inovação - Acordos de Transferência de Tecnologia UE 
o Regulamento (UE) n.o 316/2014 da Comissão, de 21 de março de 2014, relativo 

à aplicação do artigo 101.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia 

 
 

Métodos de ensaio - Produtos Químicos  
o Regulamento (UE) n.o 260/2014 da Comissão, de 24 de janeiro de 2014, que 

altera, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, o Regulamento (CE) 
n.o 440/2008, que estabelece métodos de ensaio nos termos do Regulamento 
(CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) 

 
   

Participação em Programas da EU: Reino Hachemita da Jordânia 
o Decisão do Conselho, de 18 de novembro de 2013, relativa à celebração de um 

Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as 
Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino 
Hachemita da Jordânia, por outro, sobre um acordo- -quadro entre a União 
Europeia e o Reino Hachemita da Jordânia relativo aos princípios gerais que regem 
a participação do Reino Hachemita da Jordânia em programas da União 
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Contratos Públicos 
o Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE 
 

 
Domínio da Estatística 
o  Decisão do Comité Misto do EEE n.o 210/2013, de 8 de novembro de 2013, que 

altera o anexo XXI (Estatísticas) do Acordo EEE 
 
 
 Trabalho sazonal na UE - Regime para nacionais de países terceiros  

o Diretiva 2014/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014, relativa às condições de entrada e de permanência de nacionais de países 
terceiros para efeitos de trabalho sazonal  
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