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 Comissão propõe que o Conselho autorize os Estados-Membros a
manterem controlos temporários durante mais três meses
A Comissão Europeia recomendou hoje que o Conselho autorize os EstadosMembros a manterem os controlos temporários atualmente em vigor em certas
fronteiras internas do espaço Schengen na Áustria, na Alemanha, na Dinamarca,
na Suécia, e na Noruega por um período adicional de três meses. Apesar da
estabilização gradual da situação e da implementação de uma série de medidas
propostas pela Comissão para melhor gerir as fronteiras externas e proteger o
espaço Schengen, a Comissão considera que as condições do roteiro «Restabelecer
Schengen», que deverão permitir o retorno a um funcionamento normal do
espaço Schengen, ainda não se encontram totalmente preenchidas.
 Comissão contribui para os debates em Malta
Antes da reunião dos Chefes de Estado e de Governo que se realizará em Malta,
em 3 de fevereiro de 2017, a Comissão e a Alta Representante apresentaram
hoje a sua contribuição para o debate relativo à forma de melhorar a gestão da
migração e salvar vidas ao longo da rota do Mediterrâneo Central.
A Comissão e a Alta Representante apresentaram um determinado número de
medidas suplementares visando reforçar os esforços desenvolvidos pela UE ao
longo da referida rota, em especial na Líbia e na região vizinha. Estas ações têm
por principais objetivos lutar contra as redes de passadores e traficantes de seres
humanos, contribuir para uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios,
continuar a salvar vidas no mar e melhorar as condições de vida dos migrantes e
refugiados na Líbia e nos países vizinhos.
 Comissão apresenta relatório sobre os progressos realizados para tornar
a nova Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira plenamente operacional
A Comissão Europeia faz hoje um balanço dos progressos realizados e do trabalho
ainda necessário para tornar a nova Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e
Costeira plenamente operacional. Três meses após o lançamento da Agência,
foram concluídas importantes medidas, nomeadamente a constituição de uma
reserva de reação rápida obrigatória de guardas de fronteira e de equipamento e
o lançamento de novas reservas destinadas às equipas de intervenção em
matéria de regresso. Estas podem ser mobilizadas em apoio dos Estados-

Membros, aos quais cabe a responsabilidade e competência principal na
intensificação do controlo nas fronteiras externas.
 Fourth progress report towards an effective and genuine Security Union
Today, the Commission presented its fourth report on the progress made towards
building an effective and genuine Security Union. This month's report highlights
key developments in four areas: (i) information systems and interoperability, (ii)
soft target protection, (iii) cyber threat and (iv) data protection in the context of
criminal investigations. The report also outlines some of the upcoming initiatives
aimed at further strengthening the EU's defence and resilience against terrorism
and organised crime. The report is available here, while the next progress report
is due to be published on 1 March. More information on existing and future EU
information systems is available in a factsheet here and an updated Security Union
timeline here.
 Nominations aux Oscars 2017: 10 films soutenus par MEDIA en
compétition dans 7 catégories
Dix films soutenus par le programme audiovisuel européen MEDIA seront en compétition
cette année lors de la 89ème cérémonie des Oscars qui se tiendra dans la nuit du
26 au 27 février à Los Angeles, et ce dans 7 catégories différentes. Toni
Erdmann (Allemagne), Land of Mine (Danemark) et A man called Ove (Suède) ont
été nominés dans la catégorie "Meilleur film en langue étrangère".
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