
 

 

Temas e ligações – junho de 2014 

O resultado das eleições europeias de maio foi de longe o tema mais candente que 

levou os cidadãos a dirigirem-se por escrito ao Parlamento Europeu. O acordo de 

comércio UE-EUA e a situação dos direitos humanos em alguns países terceiros 

foram outros motivos de preocupação dos cidadãos.  

 

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

Parlamento Europeu pelos cidadãos. 

 

Rumo a um novo Parlamento Europeu 

Após as eleições, os cidadãos solicitaram, inter alia, uma comparação do resultado 

final das eleições com anos anteriores ou os resultados subsequentes por partido e 

por país. A um nível mais político, os cidadãos apresentaram comentários sobre o 

resultado das eleições. Alguns indagaram quais os desafios que o novo Parlamento 

terá pela frente, revelando um interesse particular pelo procedimento de eleição do 

Presidente da Comissão Europeia. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Resultados das eleições europeias de 2014 

Rumo a um novo Parlamento 

EPRS: Disposições relativas aos grupos políticos e aos deputados não-inscritos (30-

06-2014) 

Ficha técnica sobre os processos eleitorais do PE 

Lista de deputados ao Parlamento Europeu 

 

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

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

TTIP: Preocupações quanto à proteção dos investidores 

As negociações sobre a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) 

entre a UE e os EUA continuam a provocar inquietação junto dos cidadãos, os quais 

exigem que o Parlamento salvaguarde as normas europeias, manifestando-se 

particularmente preocupados com o sistema de resolução de litígios entre 

investidores e o Estado. 

 

http://www.resultados-eleicoes2014.eu/pt/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/pt/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html


 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Resposta do PE: Acordo Comercial UE-EUA (TTIP / TAFTA) (23-01-2014) 

EPRS: Impacto de um eventual ACL UE-EUA (TTIP) na proteção dos consumidores 

e na segurança alimentar (25-03-2014) 

Sítio web especial da Comissão sobre a TTIP 

Comunicado de imprensa da Comissão sobre a consulta pública em linha sobre a 

proteção dos investidores na TTIP (27-03-2014) 

Consulta pública em linha sobre a resolução de litígios entre investidores e o Estado 

(RLIE) na TTIP  

 

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

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Direitos Humanos 

Os cidadãos continuam a expressar as suas preocupações e opiniões sobre 

questões de direitos humanos em vários países terceiros, solicitando informações 

sobre a posição do Parlamento e exigindo que sejam tomadas medidas. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Ficha técnica do Parlamento Europeu sobre os direitos humanos (04/2014) 

Relatório Anual do PE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo 2012 

(11-12-2013) 

Políticas da UE em matéria de direitos humanos  (12-12-2012) 

Subcomissão dos Direitos do Homem do Parlamento Europeu 

SEAE (Ação Externa): A UE e os direitos humanos 

 

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

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//PT
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_pt.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html

