
 

 

Temas e ligações – maio de 2014 

 

O que se segue às eleições europeias? Qual é a posição do Parlamento 

relativamente aos acontecimentos na Ucrânia?  

 

As respostas a estas perguntas e a outros assuntos do interesse dos 

cidadãos podem ser consultadas através das ligações selecionadas abaixo. 

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

Parlamento Europeu pelos cidadãos. 

 

Eleições europeias de 2014 

As eleições europeias foram, de longe, o assunto que mais se destacou 

neste mês. Antes das eleições, os cidadãos solicitaram informações sobre 

como votar, nomeadamente no estrangeiro, e sobre os candidatos, os 

partidos, o trabalho dos deputados e o funcionamento do Parlamento. Após 

as eleições, os cidadãos estavam interessados nos resultados do escrutínio, 

tendo alguns reclamado da forma como o processo eleitoral se desenrolou 

nos respetivos países de acolhimento. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Resultados das eleições europeias de 2014 

Eleições de 2014 – o novo Parlamento 

Ficha técnica sobre os processos eleitorais relativos ao PE 

Lista de deputados ao Parlamento Europeu 

Respostas do PE: eleições europeias 

 

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

nosso formulário online. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

 

http://www.resultados-eleicoes2014.eu/pt/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/pt/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html


 

 

Eleições e tensões na Ucrânia 

As tensões que persistem no leste da Ucrânia, os referendos separatistas em 

Donetsk e Luhansk e as eleições presidenciais de 25 de maio de 2014 

realizadas naquele país levaram os cidadãos a enviar ao Parlamento as suas 

perguntas e opiniões sobre a política da UE com respeito à Ucrânia. Muitos 

cidadãos manifestaram a sua preocupação relativamente ao governo de 

transição ucraniano e expressaram o desejo de que a crise naquele país se 

resolva de forma pacífica. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

O Presidente Schulz saúda a Ucrânia e o seu líder recém-eleito (26-05-2014) 

Rússia: Parlamento Europeu apela a sanções económicas e a medidas 

contra empresas de energia (17-04-2014) 

Em destaque: Ucrânia – O que está por vir? (13-03-2014) 

Declaração dos chefes de Estado ou de Governo da UE sobre a Ucrânia 

(27-05-2014) 

Acordo de associação entre a UE e a Ucrânia 

 

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

nosso formulário online. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Secessões dentro da UE? 
Os cidadãos continuam a contactar o Parlamento Europeu acerca da 

hipótese de ocorrerem secessões dentro da União Europeia. Alguns cidadãos 

manifestaram, nomeadamente, o seu apoio ao referendo na Catalunha, 

enquanto outros solicitaram informações sobre as consequências da 

independência. Adicionalmente, muitos deles solicitaram que a língua catalã 

seja reconhecida a nível da União Europeia.  

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Resposta da Comissão Europeia a uma pergunta parlamentar sobre a 

hipotética separação de uma parte de um Estado-Membro (20-11-13) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
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/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ucr%C3%A2nia-um-futuro-na-Europa
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN


 

 

A língua catalã no Parlamento Europeu  

Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Barcelona 

 

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

nosso formulário online. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

 

 

Cães vadios na Roménia 

A situação dos cães vadios na Roménia é, há vários meses, um assunto 

frequentemente evocado pelos cidadãos, que se dirigiram ao PE para 

manifestar a sua preocupação perante a adoção de medidas que preveem a 

eutanásia sistemática destes animais e para solicitar à União Europeia que 

intervenha na resolução desta situação.  

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Artigo 13.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia  

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

UE para a proteção de animais de companhia e de animais vadios 

(04-07-2012) 

Intergrupo do PE sobre o bem-estar e a conservação dos animais 

Conferência sobre o bem-estar dos cães e dos gatos na União Europeia 

(28-10-2013) 

 

 

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

nosso formulário online. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:PT:PDF
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://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/askEP.html

