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Instituições europeias chegam a acordo sobre a Guarda Europeia
Costeira e de Fronteiras
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão chegaram a acordo, hoje
subscrito pelo Conselho, sobre a proposta da Comissão relativa a uma Guarda
Europeia Costeira e de Fronteiras, abrindo o caminho para que a Agência
reforçada esteja em pleno funcionamento a partir deste verão. A Guarda
Europeia Costeira e de Fronteiras combinará uma nova Agência reforçada, com
base nos alicerces estabelecidos pela Frontex, com a possibilidade de recorrer a
uma reserva de pessoas e equipamentos. Os Estados-Membros continuarão a
manter a sua competência e soberania sobre as respetivas fronteiras.
Continuarão a gerir a fronteira externa no dia-a-dia. Mas, sobretudo, a Guarda
Europeia Costeira e de Fronteiras dará apoio a todos os Estados-Membros e será
capaz de identificar e intervir para corrigir as deficiências a montante e não
depois de ser tarde demais.
(Desenvolvimento emIP-16-2292)



Novo pacote de medidas da UE para apoiar cerca de um milhão de
refugiados sírios na Turquia, na Jordânia e no Líbano
A Comissão Europeia anunciou hoje a adoção de novos projetos no valor de mais
de 200 milhões de euros, que servirão para apoiar até um milhão de refugiados
que fogem da guerra na Síria e comunidades de acolhimento sobrecarregadas
na Turquia, na Jordânia e no Líbano. O pacote foi aprovado na quarta reunião do
Conselho de Administração do Fundo Fiduciário Regional da UE em resposta à
crise síria, que reúne a Comissão Europeia, os Estados-Membros, representantes
da Jordânia, Líbano e Turquia, bem como das instituições financeiras
internacionais.
(Desenvolvimento em IP-16-2262)



Presidente Juncker visita Atenas numa demonstração de empenho
pessoal para com a Grécia e de apoio das reformas
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, encontrou-se ontem
em Atenas com o Presidente grego Prokopios Pavlopoulos, o Primeiro-Ministro
Alexis Tsipras e o líder da Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis. O Presidente
Jean-Claude Juncker fez um discurso perante a Federação Empresarial Helénica
(SEV) também dirigido ao Conselho Económico e Social grego.
(Desenvolvimento em SPEECH-16-2293)



União Europeia fixa objetivos ambiciosos para as suas relações com a
China
A Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança e a Comissão Europeia adotaram hoje uma Comunicação Conjunta,
intitulada «Elementos de uma Nova Estratégia da UE para a China», que define
a relação da União Europeia com a China para os próximos cinco anos. A
Comunicação Conjunta identifica as grandes oportunidades de uma relação
dinâmica da UE com a China, sobretudo com o objetivo de criar emprego e gerar
crescimento na Europa, bem como promover fortemente uma maior abertura do
mercado chinês às empresas europeias, contribuindo deste forma para a
realização da primeira prioridade da Comissão do Presidente Juncker.
(Desenvolvimento em IP-16-2259)
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