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UE intensifica esforços para combater alterações climáticas na COP 22 em Marraquexe
A Comissão Europeia estará fortemente representada na Conferência das Nações Unidas sobre as
Alterações Climáticas (COP 22), que decorre atualmente em Marraquexe. No próximo dia 14, o
Comissário responsável pela Ação Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, representará a União
Europeia nas negociações (IP/16/3589 e MEMO/16/3590). Entre outros eventos, o Comissário será o
anfitrião do Dia da Energia da UE na COP22. No âmbito da estratégia da UE para a «Semana dos
Oceanos» (7 a 13 de novembro de 2016), o Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e
Pescas, Karmenu Vella, irá salientar os atuais esforços da Europa para aplicar o Acordo de Paris. O
Comissário Karmenu Vella irá apresentar também a iniciativa mais recente da UE destinada a melhorar a
governação dos oceanos de todo o mundo.


Conselho adota proposta da Comissão para prolongar controlos nas fronteiras internas por um período
limitado de três meses
O Conselho adotou hoje a proposta da Comissão destinada a prolongar por mais três meses controlos
proporcionais em determinadas fronteiras internas de Schengen na Alemanha, Áustria, Suécia, Dinamarca
e Noruega, onde estes controlos já se realizam, de acordo com a recomendação do Conselho de 12 de
maio. Em 25 de outubro, a Comissão concluiu que, não obstante a progressiva estabilização da situação, as
condições do roteiro «Restabelecer Schengen» para permitir um regresso ao funcionamento normal do
espaço Schengen ainda não estão inteiramente preenchidas e propôs a prorrogação destas medidas, em
conformidade com o Código das Fronteiras Schengen.
 Comissão adota medidas para aplicar regras em matéria de Centrais de Valores Mobiliários
A Comissão Europeia adotou hoje um pacote de seis atos legislativos para aplicar disposições específicas
do regulamento sobre Centrais de Valores Mobiliários, um ato legislativo importante introduzido na
sequência da crise financeira para melhorar a segurança e a solidez do sistema financeiro. Juntamente com
o regulamento relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de
transações e a Diretiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros, este enquadramento estabelece
uma série de regras para as infraestruturas de títulos com importância sistémica (plataformas de
negociação, contrapartes centrais, repositórios de transações e depositários centrais de valores
mobiliários).
(Mais informações neste sítio Web)
 Receitas fiscais continuam a aumentar na maioria dos Estados-Membros
As receitas fiscais continuam a aumentar na maioria dos Estados-Membros, revela um estudo publicado
hoje pela Comissão Europeia. A edição de 2016 do relatório faz o ponto da situação dos sistemas fiscais

na UE com dados abrangentes e comparáveis sobre as várias estruturas fiscais e taxas dos EstadosMembros. Fornece igualmente uma análise sobre a evolução a médio e longo prazo destas tendências.
(O relatório integral está disponível neste sítio Web)


Equador adere ao acordo comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru
Cecilia Malmström, a comissária responsável pelo Comércio, assina hoje o Protocolo de Adesão do
Equador ao acordo de comércio entre a UE e a Colômbia e o Peru. Este acordo, orientado para o
desenvolvimento, abrirá os mercados de ambas as Partes, aumentará a estabilidade e a previsibilidade do
comércio e do investimento nos dois sentidos e promoverá o desenvolvimento inclusivo e sustentável.
(Desenvolvimento em IP-16-3615)
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