Lisboa, 8/6/2011
Detenção no estrangeiro: direito de consultar advogado e de informar a família
Um homem de 22 anos deslocou-se a outro país para assistir a um jogo de futebol.
Depois do jogo, foi a um bar com amigos onde se viu envolvido em distúrbios, tendo
sido detido. A polícia interrogou-o durante várias horas sem que estivesse presente um
advogado. A Comissão Europeia propôs hoje que todos os suspeitos –
independentemente do lugar onde se encontrem na União Europeia – tenham o direito
de acesso a um advogado desde o momento da sua detenção pela polícia até ao final do
processo.
(Desenvolvimento em IP/11/689, MEMO/11/387)
Portal Europa: acessível para utilizadores da versão 6 do protocolo Internet
No Dia Mundial do IPv6, a Comissão Europeia torna o seu sítio web «Europa»
acessível para os utilizadores da versão 6 do protocolo Internet (IPv6), mantendo-o
acessível para os utilizadores da versão 4 (IPv4).
(Desenvolvimento em IP/11/686, MEMO/11/385)
Crescimento e emprego: Comissão Europeia apresenta as suas recomendações por
país para 2011
A Comissão adoptou uma série de recomendações para cada um dos 27 EstadosMembros – mais uma para o conjunto da zona do euro – a fim de os auxiliar na
construção das suas políticas económica e social para que possam cumprir os seus
compromissos em matéria de crescimento, emprego e finanças públicas.
(Desenvolvimento em IP/11/685, MEMO/11/382, SPEECH/11/416)
Projecções de população 2010-2060: população da UE deverá atingir ponto
máximo em 2040
A população da UE deverá aumentar de 501 milhões de habitantes em 1 de Janeiro de
2010 para 525 milhões em 2035, atingindo um ponto máximo de 526 milhões por volta
de 2040 e diminuir progressivamente para se fixar em 517 milhões em 2060. A
população da UE deverá igualmente continuar a envelhecer, passando a parcela dos
mais de 65 anos de 17% em 2010 para 30% em 2060.
(Desenvolvimento em STAT/11/80)
Primeiro trimestre de 2011: PIB da zona euro e da UE sobem 2,5% em relação ao
primeiro trimestre de 2010

Segundo as segundas estimativas do Eurostat, no primeiro trimestre de 2011, o PIB da
zona euro e da UE aumentaram 0,8% em relação ao trimestre anterior. No quarto
trimestre de 2010, a taxa de crescimento fora de +0,3% na zona euro e de +0,2% na UE.
Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB registou um aumento de
2,5% na zona euro e na UE face a, respectivamente, +1,9% e +2,1% no trimestre
anterior.
(Desenvolvimento em STAT/11/79)
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