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Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia, Fraiis Timmermans, em Portugal
Frans Timmermans, que tem a seu cargo a su
pervisão das pastas Legislar Melhor, Relações
Interinstitucionais, Estado de Direito e Carta
dos Direitos Fundamentais, encontrar-se-á Com
o Primeiro-Mïnistro, ao dia 26 niaio. Pelas
14h40, discLirsará na Assembleia da República

no ambito do Seminário ‘Simplificar e melhorar

a lei”.
De seguida Frans Timmermans prestará decla
rações à imprensa, antes de se reunir com a Co
missão dos Assuntos Europeus. O Primeiro Vi
ce-Presidente da Comissão Europeia terá ainda

a ocasião de se reunir com um grupo de repre
sentantes das PMEs portugLlesas
O Primeiro Vice—Presidente Frans Tin,inernians
apresentou nos passados dias 13 e 19, respetivamente, a Agenda Europeia da Migração e o Pro
grama “Legislar Melhor”.

Pré-financiamento acelerado da Iniciativa para o Emprego dos Jovens
A Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ)
Inscreve-se no seguimento de unia proposta da
Comissão e de um apelo político do Conselho
Europeu de fevereiro de 2013, no sentido de se
dar resposta aos níveis de desemprego juvenil
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sem precedentes registados em algumas regiões
da União Europeia (UE). Esta e subseqLientes
reuniões do Conselho Europeu sublinharam a
necessidade de conferir a mais elevada priori
dade à promoção do emprego dos jovens. O

Conselho Europeu instou á mobilização do or
çamento da UE para apoiar os esforços envida
dos pelos Estados-Membros para fazer face a
situação.
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