
Bom-dia,
Neste CCR.S Info, encontram:

Informações do CCR.S

• As recomendações   validadas no ultimo Comité Executivo  e enviadas na Comissão.

• As actas do Comité Executivo e da reunião Ad-Hoc do 17 de Março

• Reposta   em francês da senhora Lowri Evans à recomendação 38.

• Seminário sobre a valorização dos produtos da pesca artesanal em Santiago de Compostela o dia 
11 de Júlio. ( inscrição em espanhol)

Informações da Comissão: 

• Projecto de ordem de trabalho e inscrições on-line para a reunião do 3 de Maio sobre os descartes 
(em inglês)

• Actas da reunião do dia 2 de Março ente a Comissão e os CCR ( em inglês)

• Rectificação do Regulamento (UE) n.  o     1004/2010 da Comissão  , de 8 de Novembro de 2010, que 
procede a deduções de determinadas quotas de pesca para 2010 devido à sobrepesca verificada 
no ano anterior (  JO L 291 de 9.11.2010)

• Ordem de trabalho da reunião extraordinária do Comité PECH no dia 4 de Abril ( em inglês)

• Newsletter da Maria Damanaki do dia 1er de Abril (em inglês)

Outras informações:

• Programa de formação do CIEM sobre: “ Enfoques  a avaliação integrada do estado e da evolução 
dos ecossistemas marines” ( em inglês)

• Convite do OCTA a um dia de informação em Bruxelas o dia 12 de Abril. ( em inglês)

• Acta da reunião do MIRAC ( em inglês)

Artigos de imprensa: 

• Um artigo de imprensa publicado em IZASKUNBILBAO.EU  no dia 15 de Março intitulado: “A la 
carrerra” ( em espanhol)

• Um artigo de imprensa publicado em O ACORIANO ORIENTAL no dia 27 de Março intitulado: “A 
arte de transformar o mundo na celebração do dia da mulher”

• Um artigo de imprensa publicado em  AGROCOPE.COM  no dia 5 de Abril  intitulado:  «     Europa   
estudia descentralizar la "microgestión" de la PPC     »    (em espanhol)

Atentamente,
O secretariado do CCR.S
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http://www.agrocope.com/pesca/europa-estudia-descentralizar-la--microgestion--de-la-ppc-115562
http://www.agrocope.com/pesca/europa-estudia-descentralizar-la--microgestion--de-la-ppc-115562
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/acores01.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/acores01.pdf
http://www.izaskunbilbao.eu/?p=1649
http://www.izaskunbilbao.eu/?p=1649
http://www.ices.dk/reports/ACOM/2011/MIRAC/MIRAC_2011.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/OCTA.pdf
http://www.ices.dk/iceswork/training/TCIEA2011.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/DAMANAKI-Newsletter-0104.doc
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/Agenda%20PECH.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:SOM:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0078:0078:PT:PDF
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/Report-RAC.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/events/030511/index_en.htm
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/Seminario0711.doc
http://www.ccr-s.eu/PT/avis.asp?id=59&annee=2010&mois=11&id_comite=15&#bottom
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/14/CE-Reglement-control.pdf
http://www.ccr-s.eu/Upload/PT/Agenda/ComptesRendus/CR-AdhocMerlu-0311-PT.pdf
http://www.ccr-s.eu/Upload/PT/Agenda/ComptesRendus/CR_COMEX_170311-PT.pdf
http://www.ccr-s.eu/PT/avis.asp?annee=2011&mois=3&id_comite=16

