
O PARLAMENTO EUROPEU:
A VOZ DOS CIDADÃOS NA UE
U M  B R E V E  G U I A  D O  PA R L A M E N T O  E U R O P E U



Europe Direct é um serviço que responde
às suas perguntas sobre a União Europeia

Linha telefónica gratuita (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) As informações prestadas são gratuitas, tal como a maior parte das chamadas, 

embora alguns operadores, cabinas telefónicas ou hotéis as possam cobrar.

Mais informações sobre a União Europeia na Internet, via servidor Europa: http://europa.eu

Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2017

Print: ISBN 978-92-846-0134-9 doi:10.2861/342309 QA-01-16-904-PT-C

PDF: ISBN 978-92-846-0135-6 doi:10.2861/262556 QA-01-16-904-PT-N

Manuscrito concluído em fevereiro de 2017

Ilustrações: Jing Zhang/© União Europeia

© União Europeia, 2017 
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte

Printed in Belgium
Impresso em papel branqueado sem cloro elementar (ecF)

http://europa.eu


O Parlamento Europeu são vocês, os 
cidadãos europeus dos 28 Estados- 
-Membros da União Europeia. Para isso 
elegeram 751 deputados ao Parlamento 
Europeu. É graças ao vosso voto que 
estes deputados podem modificar 
a legislação europeia através das 
alterações que apresentam convosco 
em mente.

Os vossos deputados eleitos ao 
Parlamento Europeu confiaram-me 
a presidência e a representação do 
Parlamento Europeu para que este seja 
o verdadeiro defensor da vontade e das 
aspirações dos povos da Europa. O meu 
objetivo como presidente é aproximar 
a Europa dos cidadãos.

Farei tudo o que puder para garantir 
que o Parlamento e os seus deputados 
se tornem cada vez mais eficazes 

na defesa das vossas necessidades 
e aspirações. A União Europeia precisa 
de executar ações concretas para 
abordar as vossas preocupações 
em domínios como o emprego 
e o crescimento, a segurança, 
a migração e as alterações climáticas.

A União Europeia é um extraordinário 
instrumento de promoção da 
prosperidade e da estabilidade. 
Se olharmos para trás, para o tempo dos 
nossos avós, vemos como uma Europa 
unida concretizou o seu desejo de pôr 
fim à guerra na Europa. De facto, viram 
os seus filhos e netos nascer e crescer 
num período de paz e respeito pelos 
direitos fundamentais.

A via europeia de semear sinergias 
entre os diferentes países 
e populações conduziu a admiráveis 
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desenvolvimentos económicos 
e políticos, apoiando milhões de 
trabalhadores e empresários na 
transição para o mercado único 
e o sonho de os jovens estudarem 
no estrangeiro.

No entanto, apesar destes indiscutíveis 
sucessos, a Europa nem sempre 
encontrou a resposta correta para 
os novos desafios, levando as 
pessoas a duvidar da capacidade das 
instituições da União para abordar os 
problemas com que se defrontavam.

Assim, precisamos de tomar medidas 
para melhorar a União, aperfeiçoar 
a sua ação, sabendo que agora, 
mais do que nunca, precisamos de 
estar unidos, a fim de proteger os 
interesses dos cidadãos da União 
Europeia. Se estivermos divididos, não 
conseguiremos defender os nossos 
interesses económicos e comerciais, 
garantir a nossa segurança e preservar 
o ambiente.

Estamos prontos para este desafio 
e estamos a trabalhar incansavelmente 
a fim de apresentar resultados. 
Os vossos representantes eleitos 
trabalham arduamente, analisando 
legislação nova e mais eficaz, quando 
esta é apresentada pela Comissão 
Europeia, pressionando esta Comissão 
para que atue no interesse dos povos 
da Europa.

Trata-se de um dever que assumimos 
quando nos elegeram em maio 
de 2014 e sobre o qual seremos 
avaliados nas próximas eleições 
europeias em 2019.

A vossa participação é fundamental, 
pois fornece a energia que estimula 
o nosso trabalho como representantes 
eleitos. Por este motivo, pedimos 
a vossa atenção como cidadãos 
europeus informados.

Antonio Tajani 
Presidente do Parlamento Europeu



O PARLAMENTO EUROPEU:
A VOZ DOS CIDADÃOS NA UE
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A União Europeia (UE) é uma parceria 
económica e política única, constituí-
da por 28 Estados-Membros. Foi criada 
após a Segunda Guerra Mundial para 
fomentar a cooperação económica: 
a ideia subjacente assentava no 
pressuposto de que os países que 
têm relações comerciais se tornam 
interdependentes economicamente e, 
por conseguinte, o risco de entrarem 
em conflito é menor. A UE baseia-se no 
Estado de direito: toda a sua ação tem 
suporte nos tratados, aprovados por 
todos os Estados-Membros. 

A UE está empenhada em manter 
as suas instituições transparentes 
e democráticas. Por exemplo, 
o Parlamento Europeu é uma 
assembleia parlamentar multinacional 
única, eleita diretamente pelos 
cidadãos. Os 751 deputados ao 
Parlamento Europeu representam 
mais de 500 milhões de cidadãos 
de 28 Estados-Membros. Os cidadãos 
europeus podem participar no 
processo político de várias formas. 
Podem, nomeadamente, votar em 
eleições, contactar os deputados 
ao Parlamento Europeu, apresentar 
petições ao Parlamento Europeu ou 
organizar uma iniciativa de cidadania 
requerendo à Comissão Europeia que 
elabore uma proposta legislativa. 

A UNIÃO EUROPEIA:  
O QUE É E PORQUE SURGIU

Como apresentar uma petição ao Parlamento Europeu:
europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/00533cec74/Petitions.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/00533cec74/Petitions.html


EIS ALGUNS DOS PRINCIPAIS SUCESSOS 
DA UNIÃO EUROPEIA:

Ô

1. Meio século de paz, 
estabilidade e prosperidade, 
fatores que melhoraram 
consideravelmente o nível de 
vida de milhões de europeus.

4. A criação de uma 
moeda única, o euro, 
utilizada pela maioria dos 
Estados-Membros, tornou 
as relações comerciais e as 
deslocações ainda mais 
fáceis.

5. Os valores de dignidade 
humana, liberdade, democracia, 
igualdade, Estado de direito 
e respeito pelos direitos humanos 
estão consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia. As instituições da UE 
e os governos europeus têm 
a obrigação legal de respeitar 
esses valores quando aplicam 
a legislação europeia.

6. Uma política externa 
e de segurança comum, que 
permite à União Europeia 
falar a uma só voz a nível 
mundial. De igual forma, a UE 
age em bloco na prestação 
de ajuda ao desenvolvimento 
a países extracomunitários, 
acompanhando as questões 
relacionadas com direitos 
humanos em todo o mundo 
e gerindo as relações comerciais 
com países extracomunitários.

3. O «mercado único» 
permite que a maioria dos 
bens, serviços, capitais 
e pessoas circulem 
livremente na UE e é o seu 
principal motor económico.

2. Graças à supressão dos controlos 
nas fronteiras entre os países da 
União Europeia, as pessoas podem 
circular livremente em quase todo 
o continente. Tornou-se também muito 
mais fácil viver e trabalhar noutro país 
da União Europeia.



O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

Representa os governos de cada um dos Estados- 
-Membros. A Presidência do Conselho é partilhada pelos 
Estados-Membros numa base de rotatividade semestral.

O CONSELHO EUROPEU

As grandes prioridades da União Europeia são definidas 
pelo Conselho Europeu, que reúne governantes nacionais 
e dirigentes da UE. É composto pelo seu presidente, pelos 
chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros e pelo 
presidente da Comissão.

AS INSTITUIÇÕES 
DA UNIÃO EUROPEIA
SUCINTAMENTE, SÃO AS SEGUINTES AS INSTITUIÇÕES  
DA UNIÃO EUROPEIA E RESPETIVAS FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

Ô

O PARLAMENTO EUROPEU

O único órgão da UE eleito diretamente. Representa os 
500 milhões de cidadãos da União Europeia. Desem penha 
um papel fundamental na eleição do presidente da Comissão 
Europeia. Partilha competências orçamentais e legislativas com 
o Conselho da União Europeia.



C

Saiba mais sobre as instituições e os órgãos europeus em: 
http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_1_en.htm

O TRIBUNAL DE CONTAS

Audita as finanças da União. Enquanto auditor externo, contribui 
para o aperfeiçoamento da gestão financeira da UE e atua como 
guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos 
da União Europeia.

O BANCO CENTRAL EUROPEU

É responsável pela moeda única europeia, o euro. A principal 
missão do BCE é preservar o poder de compra do euro e, por 
conseguinte, a estabilidade dos preços na área do euro.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A mais alta instância judiciária em matéria de direito da União 
Europeia. Interpreta e garante uma aplicação uniforme do 
direito da UE em todos os Estados-Membros.

A COMISSÃO EUROPEIA

O órgão executivo da União Europeia, responsável por propor 
e controlar a aplicação da legislação da UE. Vela pelo respeito 
dos tratados e exerce competências executivas e de gestão.

http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_1_en.htm


O PARLAMENTO EUROPEU,  
PODERES E COMPETÊNCIAS

TO Parlamento Europeu (PE) é um exemplo único de democracia plurinacional 
e multilingue em ação. Os deputados eleitos para o Parlamento Europeu participam 
em debates públicos e desempenham um papel fundamental na elaboração das 
políticas da União Europeia. As áreas principais em que intervêm incluem:

LEGISLAÇÃO

O PE toma decisões em conjunto 
com o Conselho da União Europeia 
sobre a legislação com impacto no 
quotidiano dos cidadãos da União. 
Decide sobre temas como a liberdade 
de circulação, a segurança alimentar 
e a proteção dos consumidores, 
o ambiente e a maior parte dos 
setores económicos. Os Estados- 
-Membros conservam o direito de 
veto em domínios como a fiscalidade, 
os negócios estrangeiros e a defesa. 
Em alguns domínios, o Conselho tem 

de obter a aprovação do Parlamento 
Europeu antes de tomar uma decisão. 
Contudo, mesmo os domínios em 
que os Estados-Membros conservam 
autonomia, como a educação e a 
cultura, beneficiam frequentemente de 
medidas de apoio da União Europeia. 
É o caso, por exemplo, do programa 
Erasmus+, que oferece aos jovens 
europeus oportunidades de estudo, 
voluntariado, formação ou experiência 
profissional noutro país da UE.

Participe na definição das políticas da União Europeia: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_pt.htm

europa.eu/eu-law/have-your-say/index_pt.htm


FICOU CÉLEBRE A REJEIÇÃO POR PARTE DO PARLAMENTO EUROPEU, EM 2012,  

DO CONTROVERSO ACORDO COMERCIAL ANTICONTRAFAÇÃO (ACTA)

Este acordo multinacional tinha 
como fim criar normas internacionais 
para tornar efetiva a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual. 
Contudo, organizações representativas 
de cidadãos e de interesses não 
governamentais argumentaram 
que o acordo ACTA podia violar 
alguns direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão 
e a privacidade.

Além disso, as negociações do 
acordo, envolvidas em algum 
secretismo, excluíram do processo 
grupos da sociedade civil, países em 

desenvolvimento e o público em geral. 
A assinatura do acordo por parte da 
União Europeia e de muitos dos seus 
Estados-Membros resultou em grandes 
protestos por toda a Europa. Como 
consequência da pressão exercida 
pela sociedade civil, que incluiu cinco 
petições, uma das quais com 2,8 
milhões de assinaturas, o Parlamento 
Europeu após exame minucioso 
ao acordo acabou por rejeitá-lo.

Foi o fim do acordo ACTA, cujo texto 
não pôde ser adotado por nenhum 
dos Estados-Membros da UE.
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ORÇAMENTO

Os poderes orçamentais são a principal 
prerrogativa de qualquer parlamento: 
quem afeta os fundos tem o poder 
de definir as prioridades políticas. Ao 
nível da União Europeia este poder 
é partilhado entre o Parlamento 

Europeu e o Conselho. Adotam em 
conjunto um quadro financeiro 
plurianual, a cada sete anos, 
e anualmente examinam e aprovam 
o orçamento para o ano seguinte, assim 
como as despesas do ano transato. 

Mais informação sobre o orçamento da União Europeia: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html

O ORÇAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA A LONGO PRAZO, PARA 2014-2020
Teto de despesas (em euros) para sete anos

Ô

Conservação e gestão dos recursos naturais 
Política agrícola comum e desenvolvimento rural  
(373,2 mil milhões)

Competitividade para crescimento e emprego 
Investigação e tecnologia (125,6 mil milhões)

Administração  
(61,6 mil milhões)

A UE como parceiro mundial 
Assuntos externos (58,7 mil milhões)

Liberdade, segurança e justiça 
Assuntos internos (15,7 mil milhões)

Coesão para crescimento e emprego 
Emprego, coesão territorial e cooperação 
(325,1 mil milhões)

Total de despesas (960 mil milhões) 
incluindo 27 milhões de compensação para a Croácia

europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


CONTROLO

O Parlamento Europeu assegura a gestão 
correta dos fundos da União Europeia. 
Os resultados das eleições para o PE são 
tidos em consideração na designação do 
presidente da Comissão Europeia. Cabe 
ao Parlamento eleger o presidente da 
Comissão, cujos membros (presidente 
e colégio de comissários) são depois 
colegialmente sujeitos a um voto de 
aprovação do PE, que no entanto 
mantém ao longo da legislatura o poder 
de obrigar a Comissão a demitir-se. 
Os comissários são frequentemente 
instados a justificar as suas políticas 
perante o Parlamento e quer 
o presidente do Conselho Europeu 

quer o alto-representante da União 
Europeia para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança comparecem 
com regularidade no Parlamento para 
informar os deputados e responder às 
suas perguntas. Ao longo dos últimos 
anos, aumentou significativamente 
o número de debates que o Parlamento 
realizou com os principais decisores 
sobre questões relacionadas com 
o euro, numa tentativa de tornar mais 
transparentes as tomadas de decisão 
em matéria de política monetária. 
Neste sentido, o PE tornou-se um fórum 
incontornável em prol da transparência 
da governação da área do euro. 

Mais informação sobre os poderes e procedimentos do Parlamento Europeu:
europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


O PARLAMENTO EUROPEU  
E A DEFESA DA LIBERDADE 
E DA DEMOCRACIA

Sendo a única instituição eleita da 
União, o Parlamento encara de forma 
muito séria o seu papel de guardião 
das liberdades, dos direitos humanos 
e da democracia na Europa e para 
além dela. A principal missão dos seus 
deputados é representar os cidadãos 
na UE e defender os seus interesses 
junto dos líderes e das instituições 
da União Europeia.

A aprovação do PE é necessária 
para a maior parte dos acordos 
internacionais celebrados pela UE 
e o Parlamento também participa 
na definição da política de ajuda 
ao desenvolvimento e de ajuda 
humanitária da União Europeia. Os 
deputados ao PE exercem cada vez 
maior influência na política externa 

europeia e mantêm ligações estreitas 
com legisladores em todo o mundo. 

É frequente os deputados ao PE 
participarem como observadores 
eleitorais em países por todo 
o mundo a fim de examinar eventuais 
irregularidades. Os deputados 
asseguram que a proteção dos direitos 
humanos seja inscrita nos acordos 
económicos e comerciais externos da 
União Europeia e atribuem o prémio 
Sakharov para homenagear indivíduos 
ou organizações que defendem os 
direitos humanos, a democracia 
e a liberdade de expressão e que 
combatem a intolerância e a opressão 
em qualquer parte do mundo. Entre os 
premiados contam-se Malala Yousafzai, 
Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi. 

Mais informação sobre o prémio Sakharov do Parlamento Europeu:
europarl.europa.eu/sakharov

europarl.europa.eu/sakharov




A ORGANIZAÇÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU
COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU POR GRUPO POLÍTICO (23.1.2017)

Ô

 PPE Grupo do Partido Popular Europeu 
(Democratas-Cristãos)

 S&D Grupo da Aliança Progressista dos 
Socialistas e Democratas 
no Parlamento Europeu

 ECR Grupo dos Conservadores 
e Reformistas Europeus

 ALDE Grupo da Aliança dos Democratas 
e Liberais pela Europa

 GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda 
Unitária Europeia/Esquerda 
Nórdica Verde 

 Os Verdes/ALE Os Verdes/Aliança  
 Livre Europeia

 EFDD Grupo Europa da Liberdade 
e da Democracia Direta

 ENF Europa das Nações 
e da Liberdade

 NI Não inscritos

PPE

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Os Verdes/ALE

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Total  751



DISTRIBUIÇÃO DOS LUGARES POR GRUPO 
POLÍTICO E ESTADO-MEMBRO (23.1.2017)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/ 
/NGL

Os Verdes/ 
/ALE EFDD ENF NI Total

Belgium 4 4 4 6 2 1 21

Bulgaria 7 4 2 4 17

Czech Republic 7 4 2 4 3 1 21

Denmark 1 3 4 3 1 1 13

Germany 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estonia 1 1 3 1 6

Ireland 4 1 1 1 4 11

Greece 5 4 1 6 5 21

Spain 17 14 8 11 4 54

France 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Croatia 5 2 1 2 1 11

Italy 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Cyprus 1 2 1 2 6

Latvia 4 1 1 1 1 8

Lithuania 3 2 1 3 1 1 11

Luxembourg 3 1 1 1 6

Hungary 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Netherlands 5 3 2 7 3 2 4 26

Austria 5 5 1 3 4 18

Poland 23 5 19 1 2 1 51

Portugal 8 8 1 4 21

Romania 12 15 1 3 1 32

Slovenia 5 1 1 1 8

Slovakia 6 4 3 13

Finland 3 2 2 4 1 1 13

Sweden 4 6 3 1 4 2 20

United Kingdom 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Total EU 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



CONHEÇA MELHOR  
O PARLAMENTO EUROPEU
VISITE...

Quer saber de onde vêm os atos legislativos da União Europeia? Gos-
taria de saber onde os deputados tomam as decisões que afetam o seu 
dia-a-dia?

O Parlamento Europeu oferece inúmeras visitas interativas em Bruxelas e em 
Estrasburgo que permitem aos visitantes compreender melhor o funcionamento 
da instituição, a sua história e o contexto europeu no seu todo. Encontra todas 
as informações necessárias relativas a essas visitas no sítio do Parlamento Europeu 
(europarl.europa.eu/visiting/pt/).

ESTAÇÃO EUROPA (BRUXELAS)
Venha admirar a maquete 3D interativa do Parlamento Europeu e informar-se sobre 
a sua história, os seus edifícios, os seus visitantes ilustres e as várias atividades propostas 
aos visitantes. A Estação Europa é o ponto de partida da sua visita ao espaço do 
Parlamento Europeu. 

PARLAMENTARIUM (BRUXELAS)
Saiba mais sobre a história da integração europeia e o impacto da UE nas nossas vidas 
quotidianas através de uma tecnologia interativa e divertida. O centro de visitantes 
do Parlamento Europeu está aberto 7 dias por semana e não é necessário reservar 
com antecedência. 

JOGO DE SIMULAÇÃO PARA ESCOLAS (BRUXELAS)
Tens entre 14 e 18 anos? Assume o papel de um deputado europeu durante algumas 
horas e descobre, de forma lúdica e inovadora, o processo de tomada de decisão 
no Parlamento Europeu (de segunda a sexta-feira, sob reserva, grupos de 16 a 32 
estudantes, atividade com duração de 2h30). 

CASA DA HISTÓRIA EUROPEIA (BRUXELAS)
Deixe-se transportar numa viagem através da história da Europa e dê asas à imaginação 
para prever o seu futuro. Entre os elementos que fazem deste museu uma experiência 

europarl.europa.eu/visiting/pt/


única, encontrará exposições, visitas guiadas multimedia, recursos educativos, workshops e 
seminários sobre temas diversos. Abre em maio de 2017.

ESPLANADA SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUXELAS)
A Esplanada acolhe mais de 40 eventos públicos por ano, organizados pelas instituições 
europeias e por outras organizações. Mantenha-se atento ao calendário ou pare por um 
momento na Esplanada para relaxar, admirar a arquitetura ou desfrutar do ambiente do 
Parlamento Europeu. 

VISITAS INDIVIDUAIS AO HEMICICLO (BRUXELAS E ESTRASBURGO) 
Descubra o hemiciclo de Bruxelas através de um guia multimedia disponível nas 24 línguas 
oficiais da UE, sem necessidade de reservar com antecedência.
Tem curiosidade em ver como decorrem os debates? Acompanhe uma sessão plenária em 
Estrasburgo ou em Bruxelas a partir da tribuna dos visitantes, sem marcação prévia, mas tenha 
em mente que os lugares são limitados.

VISITAS DE GRUPOS AO PARLAMENTO (BRUXELAS E ESTRASBURGO)
Reserve uma visita de grupo (mínimo 10 pessoas, de segunda a sexta-feira) e assista a uma 
apresentação enriquecedora sobre o papel e as atividades do Parlamento efetuada por um 
conferencista. O percurso inclui uma visita ao hemiciclo em Bruxelas ou em Estrasburgo.

PROGRAMA EUROSCOLA (ESTRASBURGO)
Os seus alunos têm entre 16 e 18 anos e vêm de um dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia? O Parlamento convida-os a instalarem-se confortavelmente no hemiciclo do 
Parlamento para debater, negociar, aprovar resoluções e descobrir, num quadro dinâmico e 
multilingue, o processo de tomada de decisão do Parlamento Europeu.



O PARLAMENTO PERTO DE SI
Assista a eventos informativos, exposições ou debates sobre questões europeias 
organizados pelos gabinetes de informação do Parlamento Europeu, presentes em 
todos os Estados-Membros.

GABINETE DE INFORMAÇÃO  
DO PARLAMENTO EUROPEU EM PORTUGAL:
Largo Jean Monnet, 1-6.°
1269-070 Lisboa
Tel. +351 213504900
eplisboa@ep.europa.eu
www.parleurop.pt 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTAR:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BÉLGICA
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/pt/ 

mailto:eplisboa@ep.europa.eu
http://www.parleurop.pt
europarl.ie
europarl.org.uk
mailto:visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/pt/


… OU MANTENHA O CONTACTO!

VISITE O NOSSO SÍTIO WEB
Aqui pode acompanhar os debates da sessão plenária em direto, encontrar os 
contactos dos deputados ao PE do seu país, bem como informação sobre as notícias 
mais recentes e estudos e relatórios sobre temas específicos: europarl.europa.eu

AÇA PARTE DA NOSSA COMUNIDADE NO FACEBOOK  
E PARTICIPE NOS DEBATES
facebook.com/europeanparliament  

SIGA-NOS NO TWITTER
twitter.com/europarl_pt

ACOMPANHE EM DIRETO TODOS OS DEPUTADOS AO PE  
E PARTIDOS POLÍTICOS 
epnewshub.eu

europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/europarl_pt
http://epnewshub.eu
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