
 

 

Tópicos e hiperligações - abril de 2014 

 

Como posso votar nas próximas eleições europeias? Que pode o Parlamento 

Europeu fazer no que se refere às atuais disposições relativas à hora de verão? De 

que modo protege o Parlamento o bem-estar dos animais? 

Poderá encontrar respostas a estas perguntas e a outras preocupações dos 

cidadãos consultado a nossa seleção de hiperligações que disponibilizamos mais 

abaixo. 

Os tópicos seguintes têm por base questões e comentários enviados por escrito 

pelos cidadãos ao Parlamento Europeu. 

 

Eleições europeias de 2014 

Com as eleições europeias à porta, os cidadãos continuam a entrar em contacto 

com o PE para efetuar os mais diversos pedidos. Alguns solicitam informações 

práticas sobre as eleições, outros expressam as suas opiniões e preocupações 

relativamente às melhorias que as eleições podem trazer. 

 

As hiperligações seguintes reencaminhá-lo-ão para as informações pertinentes: 

Eleições Europeias de 2014 

A sua Europa: eleições noutro país da UE 

Serviços de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS): Eleições Europeias de 

2014: regras nacionais (11 de março de 2014) 

Ficha técnica sobre os processos eleitorais do Parlamento Europeu 

 

Tem alguma pergunta sobre esta questão ou sobre outro assunto relacionado com 

o PE? Queira utilizar o nosso formulário em linha. Você escreve, nós 

respondemos. 

 

A Ucrânia numa encruzilhada 

Com a Ucrânia à beira de uma potencial guerra civil, os comentários e reações dos 

cidadãos contrastam e espelham diferentes pontos de vista. Alguns cidadãos 

dirigem-se por escrito ao Parlamento para pedir ajuda, outros manifestam-se 

firmemente contra o apoio da UE aos líderes do Governo ucraniano, que consideram 

http://www.elections2014.eu/pt/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Vis%C3%A3o-global-do-Parlamento-Europeu-e-das-elei%C3%A7%C3%B5es-europeias-de-2014
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html


 

 

extremistas. Muitos outros manifestam o seu receio perante a possibilidade da 

eclosão de uma nova guerra mundial e apelam para que seja encontrada uma 

solução pacífica para o conflito. 

 

As hiperligações seguintes reencaminhá-lo-ão para as informações pertinentes: 

Rússia: Parlamento Europeu apela a sanções económicas e a medidas 

contra empresas de energia (17 de abril de 2014) 

Parlamento Europeu aprova eliminação de direitos aduaneiros sobre as 

importações da Ucrânia (3 de abril de 2014) 

Declaração dos líderes do G-7 sobre a Ucrânia (25 de abril de 2014) 

Conclusões do Conselho sobre a Ucrânia (14 de abril de 2014) 

Comissão Europeia: Apoio da União Europeia à Ucrânia - atualização 

(09.04.2014) 

 

Tem alguma pergunta sobre esta questão ou sobre outro assunto relacionado com 

o PE? Queira utilizar o nosso formulário em linha. Você escreve, nós 

respondemos. 

 

Hora de verão 

É bastante comum os cidadãos enviarem ao Parlamento comentários sobre o 

adiantamento dos relógios para a hora de verão. Alguns cidadãos são a favor deste 

regime porque anseiam desfrutar de uma série de atividades de lazer graças à 

presença de mais luz natural no final do dia. Outros, por sua vez, não veem 

quaisquer vantagens na mudança da hora. 

 

As hiperligações seguintes reencaminhá-lo-ão para as informações pertinentes: 

Resposta do PE: Horário de verão (1 de abril de 2014) 

Petição 0859/2013 sobre o alargamento do horário de verão (28 de fevereiro 

de 2014) 

Petição 1477/2012 sobre as disposições relativas à hora de verão (30 de 

outubro de 2013) 

Diretiva 2000/84/CE respeitante às disposições relativas à hora de verão (19 

de janeiro de 2001) 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140411IPR43468/html/R%C3%BAssia-PE-apela-a-san%C3%A7%C3%B5es-econ%C3%B3micas-e-a-medidas-contra-empresas-de-energia
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140411IPR43468/html/R%C3%BAssia-PE-apela-a-san%C3%A7%C3%B5es-econ%C3%B3micas-e-a-medidas-contra-empresas-de-energia
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140331IPR41177/html/PE-aprova-elimina%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-aduaneiros-sobre-as-importa%C3%A7%C3%B5es-da-Ucr%C3%A2nia
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140331IPR41177/html/PE-aprova-elimina%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-aduaneiros-sobre-as-importa%C3%A7%C3%B5es-da-Ucr%C3%A2nia
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=EN


 

 

Análise aprofundada realizada pela Comissão Europeia sobre as implicações 

da hora de verão (23 de novembro de 2007) 

 

Tem alguma pergunta sobre esta questão ou sobre outro assunto relacionado com 

o PE? Queira utilizar o nosso formulário em linha. Você escreve, nós 

respondemos. 

 

Bem-estar dos animais 

Alguns cidadãos manifestam a sua inquietação perante o fenómeno da violência 

infligida aos cães vadios em alguns Estados-Membros, um assunto recorrente há já 

vários meses. Outros cidadãos manifestam-se preocupados com o abate de animais 

selvagens e dirigem-se por escrito ao Parlamento Europeu no sentido de apelar a 

uma proibição total da importação, pelos Estados-Membros da UE, de todas as 

partes de corpos de animais selvagens exibidos como troféus. 

 

As hiperligações seguintes reencaminhá-lo-ão para as informações pertinentes: 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a criação de um quadro jurídico da 

UE para a proteção de animais de companhia e de animais vadios (4 de julho 

de 2012) 

Comunicação da Comissão sobre a estratégia da União Europeia para a 

proteção e o bem-estar dos animais 2012-2015 (5 de fevereiro de 2012) 

Resolução do PE sobre os crimes contra a vida selvagem (15 de janeiro de 

2014) 

Resolução do PE sobre os objetivos estratégicos da UE para a 16.ª reunião 

da Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional 

das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção 

(CITES) 

Intergrupo do PE sobre o Bem-Estar e a Preservação dos Animais 

 

Tem alguma pergunta sobre esta questão ou sobre outro assunto relacionado com 

o PE? Queira utilizar o nosso formulário em linha. Você escreve, nós 

respondemos. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:PT:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//PT
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_pt.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html


 

 

Escassez de recursos hídricos em Malta 

Alguns cidadãos teceram comentários a propósito da gestão dos recursos hídricos 

em Malta e enviaram para o Parlamento Europeu algumas sugestões sobre como 

resolver o problema da escassez de água neste país.  

 

As hiperligações seguintes reencaminhá-lo-ão para as informações pertinentes: 

Informação da Comissão Europeia sobre as normas ambientais de Malta (março de 

2013) 

Avaliação da Comissão Europeia relativamente aos planos de gestão das bacias 

hidrográficas de Malta 

Relatório da Agência Europeia do Ambiente sobre os problemas das zonas costeiras 

e marítimas de Malta (13 de abril de 2011) 

 

Tem alguma pergunta sobre esta matéria ou sobre outro assunto relacionado com o 

PE? Queira utilizar o nosso formulário em linha. Você escreve, nós respondemos. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html

