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Presidente Juncker e Comissários na 18.ª Cimeira UE-China
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, acompanhado pela
Alta Representante da UE e Vice-Presidente da Comissão, Federica Mogherini,
pelo Vice-Presidente da Comissão, Jyrki Katainen, e pela Comissária Cecilia
Malmström, juntamente com o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk,
participam hoje na 18.ª Cimeira UE-China, em Pequim. A agenda da Cimeira
inclui, entre outros tópicos, os direitos humanos, a crise mundial dos refugiados,
as alterações climáticas e o investimento. O discurso do Presidente Junker na
Cimeira encontra-se disponível em SPEECH-16-2501.



Comissão Europeia lança o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA:
uma maior proteção para a transferência transatlântica de dados
A Comissão Europeia adotou hoje o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA.
Este novo quadro protege os direitos fundamentais de todas as pessoas na UE
cujos dados pessoais são transferidos para os Estados Unidos e proporciona
segurança jurídica para as empresas que recorrem às transferências
transatlânticas de dados.
(Desenvolvimento em IP-16-2461; MEMO-16-2462; EbS e SPEECH-16-2500)



Estados-Membros apoiam proposta da Comissão para restringir as
condições de utilização do glifosato
Os Estados-Membros votaram ontem, no Comité Permanente dos Vegetais,
Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, a favor da proposta da
Comissão de restringir as condições de utilização do glifosato na UE. A proposta
agora aprovada foi acompanhada de uma prorrogação da autorização da
substância ativa por um período limitado que se aplicará durante toda a
prorrogação até que a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) emita
um parecer sobre o glifosato.
(Desenvolvimento em MEMO-16-2012)



Comissário Dimitris Avramopoulos em Berlim para participar numa Mesa
Redonda sobre Refugiados e Migrações
O Comissário Europeu responsável pela Migração, Assuntos Internos e
Cidadania, Dimitris Avramopoulos, encontra-se hoje em Berlim, para participar

numa Mesa Redonda sobre Migrações e Refugiados», organizada pelo Ministério
Federal dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier.


Preços da habitação sobem 3,0% na zona euro
Os preços da habitação, tal como medidos pelo índice de preços da habitação,
aumentaram 3,0% na zona euro e 4,0% na UE no primeiro trimestre de 2016,
em comparação com o mesmo período do ano anterior. Estes dados provêm do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em comparação com o
quarto trimestre de 2015, os preços da habitação aumentaram 0,4% na zona
euro e 0,7% na UE no primeiro trimestre de 2016. Em Portugal, os preços da
habitação registaram, no 1.º trimestre de 2016 e em comparação com o
trimestre anterior, um aumento de 1,8%. Em termos homólogos, ou seja em
comparação com o primeiro trimestre de 2015, este aumento no primeiro
trimestre deste ano em Portugal foi de 6,9%.
(Desenvolvimento em STAT-16-2489)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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