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Programa de Trabalho da Comissão para 2017 – Realizar uma Europa que
protege, capacita e defende
Com o Novo Ano, a Comissão Europeia irá dedicar todos os seus esforços à concretização
do seu programa de trabalho para 2017, que incide claramente na execução das 10
prioridades enunciadas nas orientações políticas da Comissão Juncker, a fim de enfrentar
os principais desafios que se colocam hoje aos europeus. Além disso, o programa de
trabalho para 2017 prevê 21 iniciativas fundamentais, bem como 18 outras propostas
REFIT para melhorar a qualidade da legislação da UE em vigor e garantir que as regras se
adequam ao propósito a que se destinam.
(Desenvolvimento nesta infografia)



Comissão congratula-se com entrada em vigor das novas regras de
transparência em matéria de acordos fiscais
A Comissão Europeia congratula-se com a entrada em vigor das novas regras destinadas
a garantir que os Estados-Membros dispõem de todas as informações necessárias sobre
os acordos fiscais que concedem a empresas multinacionais noutros países da UE. Desde
1 de janeiro de 2017, os Estados-Membros são obrigados a partilhar automaticamente
informações sobre todos os novos acordos fiscais transfronteiriços que concluam, o que
será feito com recurso a um depositário central acessível a todos os países da UE.
(Desenvolvimento em IP-16-4494)



Aahrus e Pafos são Capitais Europeias da Cultura em 2017
Aahrus (Dinamarca) e Pafos (Chipre) são as cidades que acolhem este ano um dos
projetos mais populares da UE. Desde 1 de janeiro, Aahrus e Pafos ostentam o título de
Capital Europeia da Cultura. O programa cultural terá início oficialmente em 21 de janeiro
em Aarhus. A cerimónia de abertura de Pafos 2017 terá lugar a 28 de janeiro, com a
presença de Christos Stylianides, Comissário da Ajuda Humanitária e Gestão de Crises,
e o Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades.
(Desenvolvimento em IP-16-4449)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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