Lisboa, 8/11/2010
Comissão Europeia abre as portas da China às pequenas e médias empresas
europeias
Em 5 de Novembro, o Comissário Europeu da Indústria e Empresas, Antonio Tajani,
inaugurou em Pequim o centro para as pequenas e médias empresas da UE. Financiado
pela Comissão Europeia, este novo projecto vai prestar informações, conselhos,
formações e possibilidades de aproximação às PME europeias que desejem exportar ou
investir no mercado chinês.
(Desenvolvimento em IP/10/1478)
Conselho dos Ministros da Justiça e Assuntos Internos: 8-9 de Novembro
Os ministros da UE em matéria de Justiça e Assuntos Internos reúnem-se em Bruxelas
em 8 e 9 de Novembro. Os pontos que constam da ordem de trabalhos são os seguintes:
progressos na acção da UE no domínio da luta contra as drogas; garantia dos direitos em
matéria de julgamentos equitativos na UE; decisão europeia de investigação em matéria
penal.
(Desenvolvimento em MEMO/10/550)
Comissão Europeia adopta o sexto relatório sobre a reciprocidade de vistos com
países terceiros
A Comissão Europeia adoptou o seu sexto relatório sobre a manutenção da obrigação de
visto por determinados países terceiros em violação do princípio da reciprocidade. O
relatório revela que estamos prestes a alcançar a reciprocidade total e que apenas
subsiste um número muito limitado de casos de «não reciprocidade».
(Desenvolvimento em IP/10/1473)
Auxílios estatais: Comissão Europeia autoriza ajuda à reestruturação da CajaSur,
assim como a venda da respectiva actividade bancária
A Comissão autorizou a ajuda à reestruturação da caixa de poupança «CajaSur»
concedida por Espanha, bem como a venda da respectiva actividade bancária. A
Comissão considera que o plano de reestruturação traz uma resposta satisfatória aos
problemas que conduziram ao salvamento do banco em Maio de 2010, evitando
distorções de concorrência indevidas.
(Desenvolvimento em IP/10/1479)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal/index_pt.htm
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