Lisboa, 26/01/2012
o

Comercialização à distância de serviços financeiros: Comissão
intenta ação contra Portugal
Hoje, a Comissão Europeia decidiu intentar uma ação contra Portugal no
Tribunal de Justiça da União Europeia devido à transposição incorreta
para a sua legislação nacional da Diretiva 2002/65/CE relativa à
comercialização à distância de serviços financeiros prestados a
consumidores. Portugal não respeitou o calendário de adoção das
alterações na sua legislação nacional e, por conseguinte, não protegeu
adequadamente alguns direitos dos consumidores.

(Desenvolvimento em IP/12/50)
o

Carta de condução: Portugal deve adaptar a legislação
A Comissão Europeia instou hoje Portugal, a Dinamarca, a Lituânia e o
Reino Unido a adaptarem a respetiva legislação nacional relativa à carta
de condução, de modo a garantir que as regras da UE possam ser
aplicáveis a partir de janeiro de 2013. O pedido da Comissão assume a
forma de um parecer fundamentado ao abrigo dos processos por infração
da UE.

(Desenvolvimento em IP/12/55)
o

Carta de condução: Comissão insta Portugal a adotar medidas
A Comissão Europeia decidiu hoje recorrer ao Tribunal de Justiça da UE
contra Portugal e a Finlândia por estes Estados-Membros não terem
adotado a legislação nacional que atualiza os requisitos de aptidão física
e mental para conduzir.

(Desenvolvimento em IP/12/56, MEMO/12/42)
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o

Bem estar dos animais: Portugal instado a aplicar a proibição
relativa às gaiolas de galinhas poedeiras
Através de uma carta de notificação formal pedindo informações, a
Comissão Europeia convidou hoje Portugal e outros 12 EstadosMembros a tomarem medidas para superar as deficiências na aplicação
da legislação da UE em matéria de bem estar dos animais e, mais
especificamente, a aplicar a proibição de gaiolas «não melhoradas» para
galinhas poedeiras, em aplicação desde 1 de janeiro de 2012, tal como
previsto pela Diretiva 1999/74/CE.

(Desenvolvimento em IP/12/47)
o

Êxito de conferência faz avançar Iniciativa de Cidadania Europeia
Mais de 400 pessoas assistem hoje a uma conferência que assinala uma
etapa crucial nos preparativos finais para a Iniciativa de Cidadania
Europeia. A conferência, que tem lugar em Bruxelas, intitula-se
«Preparar o lançamento da Iniciativa de Cidadania». O seu objetivo é
não só reunir os principais intervenientes associados à utilização da
Iniciativa de Cidadania Europeia e ao seu bom funcionamento, mas
também assinalar o lançamento oficial do sítio Internet da Comissão para
o registo das propostas e apresentar o software de código aberto a utilizar
pelos cidadãos para a recolha de assinaturas por via eletrónica.

( Desenvolvimento em IP/12/51)
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