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Presidente Juncker: o voo europeu continua
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na presença da
totalidade dos Comissários que compõem o Colégio, incluindo o Comissário Hill,
dirigiu-se a uma sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu
consagrada ao resultado do referendo britânico. Voltou a dizer que lamenta mas
respeita a escolha dos eleitores britânicos. Relembrou que, na última sexta-feira,
numa declaração conjunta, as quatro instituições europeias pediram clareza. Um
pedido que o Presidente voltou a exprimir no Parlamento Europeu: «solicito ao
governo do Reino Unido que clarifique a situação o mais rapidamente possível»
afirmou, acrescentando «não hoje, não amanhã de manhã, mas rapidamente».
Sublinhou ainda não pretender que «se instale a ideia de que podem existir
negociações secretas». Não haverá negociações prévias: «sem notificação, não
há negociações», afirmou o Presidente. Por outro lado, Jean-Claude Juncker
insistiu no facto de que «não se deve mudar o essencial e o essencial é que a
Europa continue a ser um projeto de paz e um projeto de futuro». «Não iremos
interromper o nosso voo rumo ao futuro» acrescentou o Presidente Juncker,
indicando que a Comissão continuará na direção que tomou em acordo com o
Parlamento Europeu.
(Desenvolvimento em SPEECH-16-2350)



Declaração de Cecilia Malmström, Comissária responsável pelo
Comércio, sobre a política comercial da UE
«Nesta situação sem precedentes, gostaria de sublinhar que estamos unidos na
nossa resposta no que diz respeito à política comercial da UE, o domínio de
intervenção pelo qual sou responsável. O comércio dá um importante contributo
positivo para a política económica e externa da UE e assegurar-nos-emos que
continuará a produzir benefícios reais para os cidadãos da União. As nossas

negociações com os principais parceiros irão continuar. A União Europeia tem
uma agenda comercial ambiciosa e continua empenhada em prosseguir e
concluir os diferentes processos de negociação em que está envolvida a nível
bilateral, plurilateral e multilateral.
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-2343)



Análise trimestral do emprego e situação social na UE: mais 3 milhões
de pessoas empregadas do que há um ano
A Comissão Europeia publicou hoje a sua edição de verão da Análise Trimestral
do Emprego e da Situação Social. A análise confirmou um aumento da taxa global
de emprego, tanto para a UE como para a zona euro, um aumento que
representa mais 3 milhões de pessoas empregadas na UE do que há um ano. A
taxa de desemprego de longa duração, por outro lado, registou uma diminuição
de 0,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, sendo agora de 4,3 % da
mão-de-obra. Trata-se da maior diminuição desde o primeiro declínio do
desemprego de longa duração observado em 2014.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Comissão apela a um empenho renovado para a integração da população
cigana
A Comissão adotou hoje o seu relatório anual sobre a integração dos ciganos.
Este ano, a avaliação fornece, pela primeira vez, uma panorâmica geral das
medidas adotadas pelos Estados-Membros na sequência da Recomendação do
Conselho de 2013 relativa a medidas eficazes para a integração dos ciganos, que
insta os Estados-Membros a promover o acesso da população cigana à educação,
ao emprego, aos cuidados de saúde e à habitação.
(Desenvolvimento em IP-16-2296)
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