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Presidente Juncker consulta Parlamento Europeu sobre a nomeação de
Julian King como Comissário para a União da Segurança
Em 11 de julho, o Presidente Juncker entrevistou Julian King como candidato ao
cargo de Comissário do Reino Unido para substituir o antigo Comissário Jonathan
Hill. Nesta base, o Presidente Juncker anunciou hoje a sua intenção de atribuir a
pasta da União da Segurança a Julian King. O Comissário para a União da
Segurança apoiará a implementação da Agenda Europeia em matéria de
Segurança, que a Comissão Europeia adotou em 28 de abril de 2015.
(Desenvolvimento em IP-16-2707)



Voluntários para a Ajuda da UE: primeira oportunidade de voluntariado
para cidadãos da UE em regiões afetadas por catástrofes
As primeiras vagas para a Iniciativa «Voluntários para a Ajuda da UE» estão
agora abertas, devendo ser publicadas várias outras ao longo do verão. O
primeiro envio de voluntários para regiões afetadas por catástrofes em todo o
mundo terá início no final de 2016, após uma formação aprofundada. A iniciativa
está aberta a cidadãos da UE e oferece oportunidades para voluntários jovens e
seniores a partir dos 18 anos de idade. Procuram-se voluntários com diversas
qualificações e competências em domínios como a engenharia, ciências políticas,
economia, ciências sociais, contabilidade e educação. Mais informações sobre a
iniciativa neste sítio Web e nesta infografia.



Dia Europeu em Memória dos Ciganos Vítimas do Holocausto –
Declaração do Primeiro Vice-Presidente Timmermans e da Comissária
Jourová
«Na noite de 2 para 3 de agosto de 1944, cerca de 3 000 homens, mulheres e
crianças da «família de ciganos» do campo de Auschwitz-Birkenau foram
assassinados nas câmaras de gás. Este grupo faz parte das centenas de milhares
de vítimas do genocídio de ciganos, assassinados pelos nazis e pelos seus
aliados. Os ciganos são um dos muitos grupos vítimas do Holocausto. É em
memória de todas estas vítimas inocentes e das terríveis injustiças que sofreram
e pelas quais morreram que a Comissão Europeia assinala a 2 de agosto o Dia
Europeu em Memória dos Ciganos Vítimas do Holocausto.»
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-2708)



Preços da produção industrial sobem 0,7% na zona euro, 0,8% na UE e
1,4% em Portugal
Em junho de 2016, em comparação com o mês anterior, os preços da produção
industrial subiram 0,7% na zona euro, 0,8% na UE e 1,4% em Portugal, de
acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia. Em maio de 2016, os preços da produção industrial tinham subido
0,6% na zona euro e na UE e 0,3% em Portugal. Em junho de 2016, em
comparação com junho de 2015, ou seja em termos homólogos, os preços da
produção industrial diminuíram 3,1% na zona euro, 2,9% na UE e 3,2% em
Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2705)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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