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Ambiente  

o 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 — Uma matriz destinada a preservar os recursos 
hídricos da Europa COM(2012) 673 final Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu sobre o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a execução da Diretiva Quadro Água (2000/60/CE) — Planos de gestão de 
bacia hidrográfica COM(2012) 670 final 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: Relatório sobre a 
revisão da política europeia de luta contra a escassez hídrica e a seca COM(2012) 
672 final 

o Decisão de Execução da Comissão, de 31 de outubro de 2013, relativa aos 
ajustamentos das dotações anuais de emissões dos Estados-Membros para o 
período de 2013 a 2020, em conformidade com a Decisão n.o 406/2009/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 

o Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA n.o 522/12/COL, de 19 de dezembro de 
2012, que altera pela octogésima sétima vez as regras processuais e materiais no 
domínio dos auxílios estatais, através da introdução de um novo capítulo relativo a 
medidas de auxílio estatal no âmbito do regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa após 2012 

o Decisão 2013/668/PESC do Conselho, de 18 de novembro de 2013, de apoio às 
ações desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde no domínio da segurança 
e da proteção biológicas no âmbito da Estratégia da União Europeia contra a 
Proliferação de Armas de Destruição Maciça 

 
 

o Regulamento Delegado (UE) n.o 1159/2013 da Comissão, de 12 de julho de 2013, 
que complementa o Regulamento (UE) n.o 911/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Programa Europeu de Monitorização da Terra (GMES), 
através do estabelecimento de condições de registo e de concessão de licenças para 
os utilizadores do GMES e da definição de critérios de limitação do acesso à 
informação produzida pelos serviços do GMES e aos dados recolhidos através da 
infraestrutura específica do GMES (1)

Terra e Espaço  
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o Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Proposta de decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho que institui um programa de apoio à localização e à 
vigilância no espaço 

 
 
Seleção de Pessoal  

o Recrutamento para a Agência Europeia de Medicamentos (Londres) 
 

 
Domínio da Química e Bioquímica /Consumo   

o Diretiva 2013/51/Euratom do Conselho, de 22 de outubro de 2013, que estabelece 
requisitos para a proteção da saúde do público em geral no que diz respeito às 
substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano 

o Recomendação da Comissão, de 8 de novembro de 2013, relativa à investigação dos 
teores de acrilamida nos alimentos (1) 

o Regulamento de Execução (UE) n.o 1078/2013 da Comissão, de 31 de outubro de 
2013, relativo à autorização de ácido fumárico como aditivo em alimentos para 
animais de todas as espécies (1) 

o Regulamento de Execução (UE) n.o 1113/2013 da Comissão, de 7 de novembro de 
2013, relativo à autorização das preparações de Lactobacillus plantarum  NCIMB 
40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 
40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 e 
Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 como aditivos para a 
alimentação de animais de todas as espécies (1) 

 
 
Domínio da Estatística  

o Regulamento (UE) n.o 1093/2013 da Comissão, de 4 de novembro de 2013, que 
altera o Regulamento (CE) n.o 638/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.o 1982/2004 da Comissão no que respeita à simplificação do 
sistema Intrastat e à recolha da informação Intrastat 

 
 
TIC  

o Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2012, sobre a proteção das 
infraestruturas críticas da informação – realizações e próximas etapas: para uma 
cibersegurança mundial  

 
 
Infraestruturas de Investigação EU 

o Decisão de Execução da Comissão, de 7 de novembro de 2013, relativa à criação da 
Infraestrutura Europeia de Investigação Médica Translacional Avançada sob a 
forma de um Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação 
(EATRIS-ERIC) 

 
 
Educação e Formação  

o 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: Repensar a educação — Investir nas competências para melhores 
resultados socioeconómicos 
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Cooperação UE  

o Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2012, sobre a definição de uma 
nova cooperação para o desenvolvimento com a América Latina 

 
 

o Regulamento de Execução (UE) n.o 1090/2013 da Comissão, de 4 de novembro de 
2013, relativo à inscrição de uma denominação no registo das denominações de 
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Travia da Beira Baixa 
(DOP)]

Sociedade/Outros 

 
o Regulamento de Execução (UE) n.o 1168/2013 da Comissão, de 7 de novembro de 

2013, relativo à inscrição de uma denominação no Registo das denominações de 
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Sal de Tavira/Flor de 
Sal de Tavira 

o Regulamento de Execução (UE) n.o 1107/2013 da Comissão, de 5 de novembro de 
2013, relativo à inscrição de uma denominação no registo das denominações de 
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Carne de Bravo do 
Ribatejo (DOP)] 

o Regulamento de Execução (UE) n.o 1169/2013 da Comissão, de 7 de novembro de 
2013, relativo à inscrição de uma denominação no Registo das denominações de 
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Maçã Riscadinha de 
Palmela (DOP)] 

o Criação de uma semana europeia de sensibilização sobre a paragem cardíaca: 
Declaração do Parlamento Europeu, de 14 de junho de 2012, sobre a criação de uma 
semana europeia de sensibilização sobre a paragem cardíaca 

o Decisão de Execução da Comissão, de 31 de outubro de 2013, que altera a Decisão 
2008/866/CE relativa a medidas de emergência para a suspensão das importações de 
determinados moluscos bivalves destinados ao consumo humano originários do Peru, no 
que se refere ao seu período de aplicação 

o Regulamento (UE) n.o 1051/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
outubro de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.o 562/2006 para estabelecer 
regras comuns sobre a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas 
em circunstâncias excecionais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Edição: Gabinete de Cooperação e Relações Externas, FCUL, 
gcre@fc.ul.pt 
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