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Gerir a crise dos refugiados: Comissão apresenta relatório
sobre a aplicação da Declaração UE-Turquia
A Comissão apresentou hoje os resultados da aplicação do acordo UETurquia, tendo constatado que foram registados progressos
consideráveis para operacionalizar a Declaração. São necessários novos
esforços e compromissos para consolidar estes resultados e levar a cabo
de forma sustentada as operações de regresso e de reinstalação, dado
que este aspeto da implementação ainda está, em grande medida, por
implementar. Em 18 de março de 2016, os chefes de Estado ou de
Governo da UE e da Turquia concordaram em pôr fim à migração
irregular da Turquia para a UE, criando vias legais para a reinstalação
dos refugiados na União Europeia. Esta nova abordagem já começou a
apresentar resultados, tendo-se registado uma quebra acentuada do
número de pessoas que atravessam o mar Egeu, da Turquia para a
Grécia. O relatório hoje publicado é o quarto relatório sobre a aplicação
do Plano de Ação Comum UE-Turquia de 29 de novembro de 2015.
(Desenvolvimento em IP-16-1444)

Acordo histórico irá permitir melhores serviços ferroviários
para os passageiros
A Comissão Europeia congratula-se com o acordo obtido ontem à noite
pelo Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros da UE sobre o Quarto
Pacote Ferroviário. Trata-se de uma série de medidas que se destinam
a tornar os transportes ferroviários europeus mais inovadores e
competitivos. O acordo irá, em especial, melhorar o desempenho dos
serviços ferroviários na UE em benefício dos passageiros com uma
abertura gradual dos mercados ferroviários nacionais. O acordo tem
agora de ser aprovado pelos Estados-Membros e pelo Parlamento
Europeu nos próximos dias. Uma vez adotado, este pacote irá completar
o espaço ferroviário europeu único e, por conseguinte, concretizar a
agenda da Comissão para um mercado interno mais aprofundado e mais
equitativo.
(Desenvolvimento em IP-16-1382 e MEMO-16-1383)


Comissão Europeia envia Comunicação de Objeções (CO) à
Google relativamente ao sistema operativo Android e respetivas
aplicações
A Comissão Europeia informou a Google, a título de parecer preliminar,
que a empresa, em violação das regras da UE em matéria antitrust,
abusou da sua posição dominante, impondo restrições aos fabricantes
de dispositivos Android e aos operadores de redes móveis.
(Desenvolvimento em IP-16-1492 e MEMO-16-1484)

Agenda Europeia para a Segurança Rumo a uma União de
segurança
A Comissão apresentou hoje o caminho a seguir para se criar uma
genuína e eficaz União da Segurança da UE, com base na Agenda
Europeia para a Segurançaapresentada em 28 de abril de 2015. Embora
a responsabilidade pela segurança incumba principalmente aos EstadosMembros, as ameaças transnacionais como o terrorismo não podem ser
eficazmente combatidas se não for através de uma abordagem europeia
comum. Têm vindo a ser reforçados os instrumentos, condições e
infraestruturas a nível europeu para que as autoridades nacionais
possam cooperar eficazmente na resposta a este desafio comum.
Contudo, o valor acrescentado de uma União da Segurança depende
sobretudo do uso que for dado a este enquadramento para colmatar as
lacunas operacionais e as lacunas em matéria de informação. Isto exige
uma alteração radical a nível dos Estados-Membros e das respetivas
autoridades policiais, num esforço conjunto com as agências da UE.
(Desenvolvimento em IP-16-1445)
 Estados-Membros da UE concederam em 2015 proteção a
mais de 330 000 pedidos de asilo
Os 28 Estados-Membros da União Europeia concederam um estatuto de
proteção a 333 350 requerentes de asilo em 2015, o que representa um
aumento de 72% em comparação com 2014. Desde 2008, um total de
quase 1,1 milhões de requerentes de asilo obtiveram o estatuto de
proteção na UE.
(Desenvolvimento em STAT-16-1491)
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