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Novas orientações ajudam cidadãos a ter melhor e mais justo acesso as seus
tribunais nacionais em matéria de processos ambientais
A Comissão Europeia adotou hoje um documento de orientação sobre a justiça em
questões ambientais que clarifica a forma como indivíduos e associações podem
questionar decisões, atos e omissões das autoridades públicas relacionados com a
legislação ambiental da UE junto dos tribunais nacionais. A Comissão Juncker deu mais
um passo com a publicação destas orientações no sentido de fornecer a orientação
necessária aos cidadãos para lhes proporcionar um melhor acesso ao sistema de justiça
nacional. Pretende-se que as orientações ajudem os indivíduos e as organizações não
governamentais a decidir se devem levar um processo a tribunal.
(Desenvolvimento em IP-17-1114)



Comissão publica relatório após a mais recente ronda de conversações
comerciais com o Japão
A Comissão Europeia publicou hoje — como parte do seu compromisso para com uma
política comercial mais transparente — um relatório que resume os progressos realizados
durante a mais recente ronda de conversações comerciais UE-Japão, que teve lugar em
abril, em Tóquio. O relatório contém um resumo dos progressos realizados em todos os
domínios das negociações, nomeadamente: 1) trocas de bens (incluindo o acesso aos
mercados e regras gerais); 2) medidas não pautais; 3) regras de origem; 4) comércio de
serviços; 5) contratos públicos; 6) propriedade intelectual (incluindo indicações
geográficas); 7) outros aspetos (instituições e cooperação em matéria de
regulamentação).
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Exportações agroalimentares da UE continuam mais elevadas do que nos anos
anteriores
O valor mensal das exportações agroalimentares da UE aumentou 1,2 % (+131 milhões
de euros) relativamente a fevereiro do ano passado, de acordo com os números mais
recentes hoje publicados. As exportações mensais aumentaram particularmente para a
Rússia (+86 milhões de euros), para a China (+77 milhões de euros), para os EUA (+58
milhões de euros) e para a Coreia (+55 milhões de euros). Para o período de 12 meses,
entre março de 2016 e fevereiro de 2017, as exportações agroalimentares da UE atingiram
um valor de 132,2 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 2,2 % em
termos de valor, em comparação com o mesmo período um ano antes.
(Mais informações no relatório completo)



Inflação anual da área do euro sobe para 1,9 %

Prevê-se que a inflação anual da área do euro seja de 1,9 % em abril de 2017, uma subida
de 0,4 % em relação ao valor registado em março de 2017 (1,5 %), de acordo com uma
estimativa rápida do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Analisando as
principais componentes da inflação na zona euro, a energia deverá ter a mais elevada
taxa anual em abril (7,5 %, em comparação com 7,4 % em março), seguida dos serviços
(1,8 %, em comparação com 1,0 % em março), dos produtos alimentares, álcool e tabaco
(1,5 %, em comparação com 1,8 % em março) e dos bens industriais não energéticos
(0,3 %, estável em relação a março).
(Desenvolvimento em STAT-17-1162)


Rendimento real das famílias per capita diminui na zona euro mas sobe na UE
Na área do euro, em termos reais, o rendimento per capita das famílias diminuiu 0,2 %
no quarto trimestre de 2016, após um aumento de 0,2 % no trimestre anterior. O consumo
real per capita das famílias aumentou 0,1 % no quarto trimestre de 2016, após um
aumento de 0,4 % no terceiro trimestre de 2016.
(Desenvolvimento em STAT-17-1161)
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