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Fim das tarifas de roaming em junho de 2017: Presidente da Comissão
pede nova proposta de 'política de utilização responsável'
Os serviços da Comissão Europeia iniciaram, há poucos dias, uma consulta sobre
o projeto de medidas relacionadas com o fim das tarifas de roaming (ou
itinerância), previsto para junho de 2017. Tendo em conta as primeiras reações
recebidas, o Presidente Jean-Claude Juncker solicitou aos serviços a retirada do
texto e a apresentação de uma nova proposta. Durante mais de uma década, a
Comissão tem trabalhado arduamente para alcançar a redução das tarifas de
roaming impostas aos viajantes europeus. Com efeito, desde 2007, os preços do
roaming baixaram mais de 90% para chamadas, mensagens de texto e dados.
Quando o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram a proposta da Comissão
de abolir as tarifas de roaming, convidaram-na a definir medidas para impedir a
utilização dos serviços de roaming para outros fins que não deslocações
periódicas (a chamada «política de utilização responsável»). Uma nova proposta
será apresentada em breve.



Comissário Navracsics em Košice para lançar Semana Europeia do
Desporto
Tibor Navracsics, o Comissário responsável pela Educação, Cultura, Juventude
e Desporto, vai estar em Košice, na Eslováquia, amanhã, para lançar oficialmente
a segunda edição da Semana Europeia do Desporto que concretiza a campanha
#BeActive da Comissão Europeia para promover o desporto e o exercício físico
em toda a Europa. Tal como em 2015, milhares de atividades terão lugar em 31
países participantes. O calendário pode ser consultado neste sítio Web. A
Semana Europeia do Desporto é também uma oportunidade para pôr em
destaque as prioridades políticas. O evento emblemático deste ano será centrado
na boa governação e na integridade no desporto e terá lugar em Bruxelas a 15
de setembro. Mais informações sobre o que a UE está a fazer pelo desporto
podem ser consultadas nesta publicação.

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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