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Reino Unido colabora com países europeus em matéria de aplicação da
legislação
O Sistema de Informação Schengen (SIS), uma ferramenta essencial para as
autoridades nacionais cooperarem na luta contra o terrorismo e a criminalidade
organizada grave, tornou-se hoje operacional no Reino Unido. A integração do
Reino Unido que foi posta em vigor pelo Conselho em 13 de fevereiro, apenas
pôde ser alcançada graças ao intenso trabalho preparatório de todos os países
participantes e da eu-LISA, a agência da UE responsável pela gestão operacional
do SIS. Isto significa que o SIS se encontra atualmente em funcionamento em 29
países, incluindo 25 Estados-Membros da UE e 4 países associados. O SIS é a
base da cooperação em matéria de aplicação da lei, tendo-se revelado um
instrumento eficaz e eficiente para o intercâmbio de informações sobre pessoas
procuradas ou desaparecidas e bens.



Análise trimestral do emprego e da situação social na Europa revela
alargamento da recuperação e a existência de grandes desafios
A situação económica na UE tem melhorado continuamente durante quase dois
anos e a recuperação tem-se alargado à maioria dos Estados-Membros, com
progressos contínuos em termos de emprego na maior parte dos setores. A
Análise Trimestral do emprego e da situação social assinala a existência de
importantes tendências positivas, tais como a descida contínua do desemprego,
o aumento dos contratos permanentes e a tempo inteiro, o declínio do
desemprego dos jovens e, pela primeira vez desde o início da crise, também o
declínio do desemprego de longa duração. No entanto, subsistem ainda desafios
consideráveis, com níveis ainda elevados de desemprego e diferenças
significativas entre os Estados-Membros.
(Desenvolvimento em IP-15-4763)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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