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Sistemas judiciais estão mais eficientes, mas ainda há trabalho a fazer
A Comissão Europeia publicou hoje o Painel de Avaliação da Justiça na UE relativo
ao ano de 2017, que apresenta um panorama comparativo da eficiência, qualidade
e independência dos sistemas judiciais dos Estados-Membros. O objetivo é ajudar
as autoridades nacionais a tornar os sistemas judiciais mais eficientes.
Relativamente a edições anteriores, o Painel de Avaliação de 2017 analisa alguns
novos aspetos do funcionamento dos sistemas judiciais, nomeadamente o modo
como os consumidores podem aceder à justiça e quais os canais que utilizam para
apresentar queixas contra as empresas. Pela primeira vez, é indicada a duração
dos processos penais relativos a crimes de branqueamento de capitais.
(Desenvolvimento em IP-17-890 e em MEMO-17-891)



Comissão publica relatório e propostas mais recentes sobre as
negociações do acordo comercial da UE com o Mercosul
A Comissão publicou hoje, no âmbito do seu compromisso tendente a uma política
comercial e de investimento mais transparente, um relatório que resume os
progressos realizados durante a última ronda de negociações para um acordo
comercial entre a UE e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), que se
realizou em Buenos Aires, durante a semana de 20 de março. Durante as
negociações, a UE apresentou propostas textuais em matéria de comércio e
desenvolvimento sustentáveis, transparência, acesso à energia e às matériasprimas, um anexo sobre os obstáculos técnicos ao comércio no setor dos veículos
automóveis e uma proposta sobre a agricultura, incluindo disposições sobre
cooperação bilateral e multilateral, vinhos e bebidas espirituosas, e outros temas.
Estas propostas encontram-se agora também disponíveis em linha no Portal da
Transparência da Direção-Geral do Comércio.
(Mais informações neste sítio Web)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.
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