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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 Resolução do Comité das Regiões – 19.a Conferência das Partes na Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) – Avançar com a agenda 
internacional para as alterações climáticas 

o Parecer do Comité das Regiões – Livro Verde sobre uma estratégia europeia para os 
resíduos de plástico no ambiente 

o Parecer do Comité das Regiões – Estratégia da UE para a adaptação às alterações 
climáticas 

o Parecer do Comité das Regiões – Infraestrutura Verde – Valorizar o capital natural da 
Europa 

 
  
Mar – Ordenamento e gestão costeira  

o Parecer do Comité das Regiões – Proposta de diretiva sobre um quadro para o 
ordenamento do espaço marítimo e a gestão costeira integrada 

 
 
Infraestruturas Europeias de Investigação   

o Decisão de Execução da Comissão, de 29 de novembro de 2013, relativa à criação da Rede 
de Infraestruturas Europeias de Investigação Clínica (ECRIN) sob a forma de um 
Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação (ECRIN-ERIC) 

o Regulamento (UE) n.o 1261/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que altera o 
Regulamento (CE) n.o 723/2009 relativo ao quadro jurídico comunitário aplicável ao consórcio 
para uma Infraestrutura Europeia de Investigação (ERIC) 

 
 
Inovação e Empreendedorismo  

o Parecer do Comité das Regiões – Plano de Ação «Empreendedorismo 2020» 
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Joint Undertaking – Relatórios referentes ao exercício 2012  

o Relatório sobre as contas anuais das seguintes Empresas Comuns, relativas ao exercício de 
2012, acompanhado das respetivas respostas:  Artemis, Clean Sky, ENIAC Iniciativa 
Tecnológica Conjunta - Medicamentos Inovadores, ITER e o Desenvolvimento da Energia 
de Fusão, SESAR, «Pilhas de Combustível e Hidrogénio»  

 
 
TIC  

o Síntese do parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados sobre a 
Comunicação da Comissão intitulada «A Agenda Digital para a Europa — Estimular 
digitalmente o crescimento europeu» 

 
 
Sociedade, Consumo  

o Recomendação da Comissão, de 3 de dezembro de 2013, relativa à redução da presença de 
dioxinas, furanos e PCB nos alimentos para animais e nos géneros alimentícios (1) 

o Regulamento (UE) n.o 1275/2013 da Comissão, de 6 de dezembro de 2013, que altera o 
anexo I da Diretiva 2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito aos limites máximos de arsénio, cádmio, chumbo, nitrite, essência volátil de 
mostarda e impurezas botânicas prejudiciais  
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