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Tópicos e ligações - setembro de 2014 
Nesta edição: o referendo na Escócia, as audições dos comissários, sanções relativas 

ao comportamento dos deputados ao Parlamento Europeu, o acordo de associação 

UE-Ucrânia, os acordos de comércio livre TTIP/CETA.  

 

Em setembro de 2014, os temas de especial interesse dos cidadãos incluíram desde as 

relações externas da UE (Ucrânia, Rússia) e as relações comerciais (Canadá, EUA) 

até aos assuntos internos (referendo na Escócia) e a alguns aspetos institucionais (o 

estabelecimento da nova Comissão Europeia, a regulamentação interna relativa aos 

deputados). 

 

Os temas que se seguem têm por base perguntas e comentários dirigidos ao 

Parlamento Europeu pelos cidadãos. 

 

Referendo na Escócia 

O referendo escocês, que se realizou em 18 de setembro de 2014, demonstrou ser um 

momento fulcral na história do país, como evidencia a correspondência deste mês 

enviada pelos cidadãos. A pergunta mais frequente incidiu sobre o eventual impacto 

na participação da Escócia na UE. Foram igualmente referidas questões relacionadas 

com o processo eleitoral e os resultados do referendo. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Declaração do Presidente Schulz sobre o resultado do referendo  (19 de setembro de 

2014) 

Pergunta parlamentar sobre o eventual estatuto dos cidadãos escoceses na UE num 

contexto pós-independência(3 de abril de 2014) 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Audições dos Comissários 

No período que antecedeu as audições dos comissários indigitados, alguns cidadãos 

dirigiram-se ao Parlamento Europeu comentando a experiência pessoal e profissional 

de determinados candidatos. Algumas pessoas solicitaram informações sobre as 

audições no Parlamento, nomeadamente perguntando que comissões avaliam os 

candidatos, ou sobre o acesso do público às audições.  

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

#EPHearings2014: Conheça os comissários indigitados! (24 de setembro de 2014) 

Infografia: Como eleger a Comissão Europeia 

Programação das audições dos comissários indigitados 

Comissão Europeia - Rumo à Comissão Juncker 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Sanções relativas ao comportamento dos deputados ao Parlamento Europeu 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/pt/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/pt/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
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As observações feitas por um deputado durante o debate sobre o desemprego dos 

jovens na sessão plenária de 16 de julho de 2014, e as sanções impostas pelo 

Presidente do PE que se seguiram, desencadearam reações por parte de um grande 

número de cidadãos. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Decisão do Presidente Schulz relativamente aos comentários de um deputado ao 

Parlamento Europeu (17 de setembro de 2014) 

Ata do debate realizado em 16 de julho 

Artigos 165.º e 166.º do Regimentodo Parlamento Europeu: Medidas a adotar em caso 

de violação das regras de conduta 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Acordo de associação UE-Ucrânia 

A aprovação por parte do Parlamento do Acordo de Associação entre a UE e a 

Ucrânia suscitou comentários dos cidadãos quanto ao papel da UE no conflito entre a 

Rússia e a Ucrânia e à violência no leste da Ucrânia. Alguns cidadãos apelaram a uma 

atitude de tolerância zero em relação à Rússia e ao seu líder. Outros manifestaram-se 

críticos relativamente à UE e defenderam a conduta da Rússia. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Situação na Ucrânia e relações entre a UE e a Rússia (18 de setembro de 2014) 

Ucrânia: datas dos acontecimentos (18 de setembro de 2014) 

Declarações de Martin Schulz sobre a votação relativa ao Acordo de Associação 

UE-Ucrânia (16 de setembro de 2014) 

Resposta do PE: Desastre aéreo com o voo MH17 e reação da UE ao papel da Rússia 

no leste da Ucrânia (8 de agosto de 2014) 

Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE): declarações e decisões da UE 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Os acordos de comércio livre TTIP/CETA 

Os acordos de comércio livre entre a UE e o Canadá (CETA) e entre a UE os EUA 

(TTIP) continuaram a ser objeto de interesse por parte dos cidadãos. Os temas 

abordados vão desde o processo de negociação (falta de transparência e legitimidade 

democrática, a influência determinante dos grupos de pressão e das multinacionais) 

até às temidas consequências dos acordos (diminuição das normas europeias atuais 

em matéria social, ambiental, de consumidores e de proteção de dados). 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Deputados divididos quanto ao acordo de comércio livre da UE com o Canadá (17 de 

setembro de 2014) 

Acordo comercial UE/EUA: Eurodeputados apontam vantagens e riscos no debate 

com a Comissão (16 de julho de 2014) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PT&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140918IPR65201/html/Situa%C3%A7%C3%A3o-na-Ucr%C3%A2nia-e-rela%C3%A7%C3%B5es-entre-a-UE-e-a-R%C3%BAssia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140711IPR52249/html/Acordo-comercial-UEEUA-Eurodeputados-apontam-vantagens-e-riscos
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140711IPR52249/html/Acordo-comercial-UEEUA-Eurodeputados-apontam-vantagens-e-riscos
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EPRS: análise sobre diferentes aspetos da TTIP 

Sítio web da Comissão Europeia sobre a TTIP 

Sítio web da Comissão Europeia sobre o CETA 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html

