
Em maio, centenas de milhões de cidadãos irão eleger um novo Parlamento Europeu (PE). Os
cidadãos europeus irão avaliar  cuidadosamente os candidatos e os programas antes de
fazerem escolhas que influenciarão o futuro do nosso continente e o nosso papel no mundo
durante os próximos anos. A União Europeia (UE), um projeto partilhado único, baseado na
cooperação pacífica, é ameaçada por forças que desejam destruir  o que alcançámos em
conjunto.
 
Isto  contrasta  com  os  resultados  de  recentes  inquéritos  que  indicam  uma  opinião
crescentemente favorável em relação à UE. 48% dos cidadãos europeus acredita que “a sua
opinião tem peso na UE". Apesar das diferenças entre os Estados-Membros, trata-se de um
aumento global de 10 pontos percentuais nos últimos dez anos.
 
No entanto, resta ainda muito por fazer.
 
Temos de mudar a Europa e torná-la mais eficaz, respondendo às preocupações dos cidadãos
e progredindo com base no que já foi alcançado.
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Nos próximos meses, os nossos cidadãos irão avaliar o que a União Europeia faz para os
proteger, criar novas oportunidades e projetar uma União forte a nível internacional. Estarão à
espera de respostas a preocupações relacionadas com os fluxos migratórios, a segurança, o
ambiente  e  o  emprego.  Devemos  trabalhar  afincadamente  para  garantir  que  os  nossos
cidadãos estão cientes dos resultados alcançados diariamente pelos deputados ao Parlamento
Europeu, como no que diz respeito à reforma do sistema de asilo, à cooperação mais estreita
com África, à luta contra o terrorismo, às medidas antidumping para proteger os postos de
trabalho na Europa, à responsabilização dos gigantes tecnológicos e à proteção dos dados
pessoais.
 
Desde 2017, temos colocado o Parlamento Europeu - a única instituição da UE eleita por
sufrágio direto - no centro do debate sobre o futuro da Europa. Os chefes de Estado ou de
Governo vêm regularmente ao PE para nos apresentarem as suas próprias visões, o que tem
levado a debates acalorados que servirão de base para a melhoria do projeto europeu.
 
Recebemos  mais  de  8  000  jovens  em  Estrasburgo  e  800  em  Bruxelas,  permitindo-nos
conhecer melhor as expectativas e as preocupações da próxima geração, mas, sobretudo,
como podemos fazer avançar a Europa juntos.
 
Os meios de comunicação social  irão desempenhar um papel fundamental,  informando o
público no período que antecede estas eleições. A fim de seguir as campanhas nos Estados-
Membros, compreender o seu impacto e as mudanças que trarão ao Parlamento em 2019,
preparámos um dossiê de imprensa em linha, que será atualizado com regularidade. Inclui
contactos  úteis,  um resumo do  trabalho  e  dos  resultados  alcançados  ao  longo  da  atual
legislatura, uma aplicação para os telemóveis, hiperligações para notas informativas, gráficos e
dados  sobre  a  opinião  pública,  entre  outros,  para  que possam encontrar  rapidamente  a
informação que procuram.  Esperamos que vos  seja  útil.
 
Obrigado pelo trabalho que fazem para aproximar a União Europeia dos cidadãos.
 
Antonio Tajani
 
Presidente do Parlamento Europeu
 
#eleicoeseuropeias2019
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Datas importantes
 
Os trabalhos da 8.ª legislatura do Parlamento Europeu terminam a 18 de abril de 2019.
Numa votação por sufrágio direto entre 23 e 26 de maio, os cidadãos europeus vão
eleger os seus representantes na nova assembleia.
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Na última sessão plenária desta legislatura, que decorre de 15 a 18 de abril, o Parlamento na
sua forma atual (751 eurodeputados de 28 Estados-Membros) vai  debater e votar muitas
propostas legislativas importantes, incluindo sobre a proteção dos denunciantes e sobre a
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Os eurodeputados vão também realizar mais um

Momentos importantes antes e depois das eleições
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debate sobre o “Futuro da Europa”, desta vez com o primeiro-ministro da Letónia. [Veja os
anteriores debates com líderes europeus]
 
Final da legislatura
 
Os trabalhos parlamentares terminam no dia 19 de abril. As negociações com os Estados-
Membros sobre propostas legislativas foram já suspensas. No caso de não ter sido alcançado
um acordo, a assembleia pode votar a sua posição em primeira leitura, devendo o trabalho ser
retomado pelo novo Parlamento. [Mais informação na secção “Grandes temas no PE 2014-
2019”]
 
Saída do Reino Unido da UE
 
No Conselho  Europeu extraordinário  de  10  de  abril,  os  líderes  dos  27  acordaram numa
prorrogação do Brexit até 31 de outubro de 2019 para permitir a ratificação do Acordo de Saída
do Reino Unido da UE. Caso este seja ratificado por ambas as partes antes desta data, a saída
terá lugar no primeiro dia do mês seguinte. Se o Reino Unido ainda for um Estado-Membro da
UE em 23-26 de maio, e se não tiver ratificado o Acordo de Saída até 22 de maio, terá de
realizar as eleições para o Parlamento Europeu em conformidade com o direito da UE. Se o
Reino Unido não cumprir esta obrigação, a saída terá lugar em 1 de junho.
 
Para poder entrar em vigor, qualquer acordo de saída do Reino Unido da UE precisa de ser
aprovado pelo Parlamento Europeu por maioria simples dos votos expressos (artigo 50.°, n.º 2,
do Tratado da UE).  [Mais  informações sobre os debates e as resoluções do Parlamento
Europeu sobre o Brexit]
 
Debate presidencial - eleições europeias 2019
 
No dia 15 de maio, às 21h00, o Parlamento Europeu vai acolher um debate com os candidatos
principais à presidência da Comissão, no hemiciclo de Bruxelas. O debate será organizado e
transmitido pela Eurovisão -  União Europeia de Radiodifusão.  Os jornalistas acreditados
poderão assistir ao debate no hemiciclo e em salas de escuta que serão colocadas à sua
disposição. [Mais informação na secção “Candidatos principais”]
 
Dia das eleições europeias em Bruxelas
 
A sala de imprensa e os estúdios audiovisuais estarão abertos aos jornalistas acreditados na
semana eleitoral, incluindo nos dias 23 a 27 de maio. No domingo, 26 de maio, o hemiciclo será
o  centro  nevrálgico  da  noite  eleitoral,  onde  os  jornalistas  terão  acesso  aos  resultados
provisórios e às declarações dos candidatos. Será necessária uma acreditação especial para
ter acesso ao edifício do PE. [Mais informação para os jornalistas]
 
O novo Parlamento
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A partir do dia 27 de maio, os eurodeputados eleitos entrarão em negociações para formarem
os grupos políticos. Para a constituição de um grupo político, são necessários pelo menos 25
eurodeputados de um quarto dos Estados-Membros.
 
A 9.ª legislatura do Parlamento Europeu terá início no dia 2 de julho. Os novos eurodeputados
irão reunir-se para a sessão constitutiva, em Estrasburgo, durante a qual irão eleger o novo
presidente do PE, os 14 vice-presidentes e os cinco questores. Irão também decidir o número e
a composição das comissões parlamentares.
 
A próxima Comissão
 
Cabe aos Estados-Membros nomear um candidato para o cargo de presidente da Comissão
Europeia, mas, ao fazê-lo, têm de ter em conta os resultados das eleições europeias. Além
disso, é necessário que o Parlamento aprove o novo presidente da Comissão por maioria
absoluta (metade dos deputados ao Parlamento Europeu mais um). Se o candidato não obtiver
a maioria necessária, os Estados-Membros terão de propor um novo candidato no prazo de um
mês (Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada). [Mais informação]
 
Eleições nacionais que terão lugar antes ou no mesmo dia das europeias
 
Finlândia Eleições legislativas: 14 de abril
 
Espanha Eleições legislativas: 28 de abril
 
Lituânia Eleições presidenciais: 12 de maio
 
Bélgica Eleições legislativas: 26 de maio
 
Para saber mais
Temas a seguir em 2019 (Nota do Serviço de Estudos do PE)
Perspetivas económicas e orçamentais para a UE em 2019 (Nota do Serviço de Estudos do
PE)
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Factos e números sobre as eleições
 
O Parlamento Europeu disponibiliza factos e números atualizados sobre a instituição e
sobre o processo eleitoral.
 
As eleições europeias realizam-se de acordo com uma série de regras comuns definidas na lei
eleitoral europeia (revista em 2002 e em 2018).
 
Os detalhes  do  processo  eleitoral  são  regidos  por  leis  nacionais  e  podem ainda  sofrer
alterações, de acordo com as competências de cada Estado-Membro. Alguns países têm o
voto obrigatório, nalguns as eleições realizam-se em 23 de maio, noutros em 24 ou 26 de maio,
a idade mínima de voto difere de país para país e os limiares para se ser eleito também.
[Informação sobre as regras nacionais]
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0994&from=PT
https://epthinktank.eu/2018/09/07/2019-european-elections-national-rules/


Neste sítio Web dedicado às eleições europeias, encontrará informação sobre como votar em
cada Estado-Membro ou a partir do estrangeiro, bem como sobre os círculos eleitorais e os
candidatos em cada país.

Regras nacionais
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Dados de 1979 a 2019
 
Esta nota informativa do Serviço de Estudos do PE (abril de 2019) inclui os principais factos e
números sobre o Parlamento Europeu, tanto atualmente como nas sete legislaturas anteriores,
desde que as eleições por sufrágio direto foram introduzidas, em junho de 1979.
 
Nas respetivas páginas encontrará gráficos, diagramas e números sobre:
 

a composição do Parlamento Europeu agora e no passado 
o aumento do número de partidos representados no PE e a evolução dos grupos
políticos 
o número crescente de mulheres com assento no PE 
os sistemas eleitorais utilizados em todos os Estados-Membros nas eleições para o
PE 
os resultados das eleições europeias comparados com os das eleições nacionais 
o trabalho feito pelo PE na legislatura de 2009-2014 e na presente legislatura (até à
data) 
o custo anual do PE comparado com o de outros parlamentos 
a composição dos principais órgãos do PE 
dados sobre o trabalho legislativo e não legislativo 2009-2018
 

Pode descarregar mais infográficos aqui
 
Futura composição do Parlamento Europeu
 
O número de eurodeputados após o Brexit será reduzido para 705. No caso de o Reino Unido
ser ainda um Estado-Membro da UE em 2 de julho, a atual composição (751 eurodeputados)
manter-se-á até à saída do Reino Unido.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
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Candidatos principais e eleição do presidente da
Comissão Europeia
 

Os partidos políticos europeus escolheram os seus candidatos principais à presidência
da Comissão Europeia e para participar no “debate presidencial’ que se realiza no dia 15
de maio.
 
O debate com os candidatos principais à presidência da Comissão, organizado pela União
Europeia de Radiodifusão (UER), realiza-se no hemiciclo do Parlamento Europeu, em Bruxelas.
Terá início às 21h00 (hora em Bruxelas, 20h00 em Lisboa) e será transmitido pela Eurovisão
através da rede de emissoras europeias da UER. Mais informação para os jornalistas que
queiram assistir ao debate
 
Regras sobre a participação no debate
 
Para  serem  convidados  a  participar  no  debate,  os  candidatos  tinham  de  preencher  os
seguintes  critérios  cumulativos,  definidos  pela  UER:
 

O debate presidencial realiza-se no dia 15 de maio, no hemiciclo de Bruxelas
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•

•

•

o candidato principal à presidência da Comissão tinha de ter sido nomeado por um
dos partidos políticos europeus representados no PE e legalmente reconhecido pela
Autoridade para os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias; 
o partido político que propôs o candidato tinha de estar representado num dos
grupos políticos oficialmente reconhecidos no PE cessante;  e 
apenas um candidato podia ser escolhido em cada grupo político.
 

Os jornalistas Emilie Tran Nguyen (France Television), Annastiina Heikkilä (Yle, da Finlândia) e
Markus  Preiss  (ARD,  WDR Alemanha)  serão  os  moderadores  do  debate.  A  ordem das
intervenções e o lugar dos candidatos foram sorteados no dia 4 de abril.  Mais informação
 
Abaixo encontra  a  lista  completa  dos candidatos principais  e  as fotos daqueles que vão
participar  no debate presidencial.
 
Candidatos principais 
 
Partido Popular Europeu - Grupo PPE
 
O Partido Popular  Europeu (PPE) elegeu Manfred Weber  (CSU, Alemanha) como o seu
candidato  principal  às  eleições  europeias  em 8  de  novembro  de  2018,  num congresso
realizado  em Helsínquia.
 

Partido Socialista Europeu - Grupo S&D
 
O candidato principal do Partido Socialista Europeu (PSE), Frans Timmermans, 57 anos, foi
nomeado num congresso que decorreu em Lisboa, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2018.
 

Manfred WEBER
Weber, 46 anos, iniciou a sua carreira política num parlamento regional
(Bayerischer Landtag) e foi eleito para o Parlamento Europeu em 2004. É
líder do grupo PPE desde 2014. Licenciou-se em Engenharia Física na
Universidade de Ciências Aplicadas de Munique. @ManfredWeber

Contacto para a imprensa: Marion Jeanne

Eleições europeias 2019

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

11 I 37

https://www.ebu.ch/news/2019/04/speaking-order-for-lead-candidates-in-eurovision-debate-decided
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Aliança dos Conservadores e Reformistas da Europa - Grupo ECR
 
Jan Zahradil (ODS, República Checa) foi designado candidato principal pelo seu partido em 14
de novembro de 2018.
 

Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa - Grupo ALDE
 
Numa reunião em 21 de março de 2019, o Partido da Aliança dos Democratas e Liberais pela
Europa (ALDE) nomeou uma equipa de sete candidatos principais (Team Europe) para as
eleições europeias.

Frans TIMMERMANS
Timmermans (PvdA, Países Baixos) é atualmente o primeiro vice-
presidente da Comissão Europeia. Foi eleito pela primeira vez para a
segunda câmara do parlamento holandês em 1998. De 2007 a 2010 foi
secretário de Estado dos Assuntos Europeus e de 2012 a 2014 ministro
dos Negócios Estrangeiros no governo de Mark Rutte. Timmermans é
licenciado em Língua e Literatura Francesa pela Universidade Radboud.
@timmermansEU

Contacto para a imprensa: Tim McPhie

Jan ZAHRADIL
Zahradil, 55 anos, é membro do Grupo dos Conservadores e Reformistas
Europeus (ECR) no Parlamento Europeu, ocupando também o cargo de
presidente da Aliança dos Conservadores e Reformistas da Europa
(ACRE). Antes de ser eleito para o Parlamento Europeu em 2004, foi
membro da Câmara dos Deputados na República Checa. Zahradil,
formado em Engenharia pela Universidade de Praga, foi também
investigador. @zahradilJan

Contacto para a imprensa: Eva Bouchalová
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Partido Verde Europeu - Grupo Verdes/ALE
 
Ska Keller, 37 anos, e Bas Eickhout, 42 anos, são os dois candidatos principais do Partido
Verde Europeu, tendo sido nomeados num congresso realizado de 23 a 25 de novembro de
2018, em Berlim.
 

Margrethe VESTAGER
Margrethe Vestager, 51 anos (Radikale Venstre, Dinamarca), é
comissária europeia da Concorrência desde 2014. Foi ministra da
Economia e dos Assuntos Internos (2011) e ministra da Educação (1998)
na Dinamarca. Licenciou-se em Economia na Universidade de
Copenhaga (1993).@vestager

Nicola Beer, 49 anos (FDP, Alemanha), deputada no parlamento alemão
desde 2017 @nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71anos (Più Europa, Itália), senadora por
Roma@emmabonino

Violeta Bulc, 55 anos (SMC, Eslovénia), comissária europeia dos
Transportes desde 2014 @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 anos (Momentum Mozgalom, Hungria), doutorada em
obstetrícia e ginecologia, fundadora e antiga líder do partido Momentum
Mozgalom@momentumhu

Luis Garicano, 52 anos (Ciudadanos, Espanha), vice-presidente do
partido ALDE @lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 anos (Open VLD, Bélgica), presidente do grupo
político ALDE no Parlamento Europeu desde 2009 @guyverhofstadt

Contacto para a imprensa: Didrik de Schaetzen
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Aliança Livre Europeia - Grupo Verdes/ALE
 
A  Aliança  Livre  Europeia  (EFA)  nomeou  Oriol  Junqueras  (ERC,  Espanha)  como  o  seu
candidato principal na assembleia geral da EFA realizada no dia 7 de março de 2019, em
Bruxelas.
 
Orio Junqueras, 49 anos, foi vice-presidente da Generalitat na Catalunha de janeiro de 2016 a
outubro de 2017 e eurodeputado de 2009 a 2012. Foi também professor de história e autarca.
@junqueras
 
Contacto para a imprensa: José-Luis Linazasoro
 
.................................................................................................................................................
 
Partido da Esquerda Europeia - Grupo CEUE/EVN
 
O Partido da Esquerda Europeia elegeu Nico Cué, 62 anos, e Violeta Tomič, 56 anos, como
candidatos principais.
 

Ska KELLER
Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Alemanha) estudou Estudos
Islâmicos, Turcologia e Estudos Judaicos na Universidade Livre de Berlim
e na Universidade Sabanci, em Istambul. Foi eleita pela primeira vez para
o Parlamento Europeu em 2009, tendo sido a candidata principal do
Partido Verde Europeu na campanha para as eleições europeias de
2014. É atualmente copresidente do grupo Verdes/ALE no Parlamento
Europeu. @SkaKeller

Contacto para a imprensa: Sophia Borchert

Bas Eickhout (GroenLinks, Países Baixos) estudou Química e Ciências
do Ambiente na Universidade Radboud, em Nijmegen e foi investigador
na agência holandesa de avaliação ambiental. É eurodeputado desde
2009. @BasEickhout

Contacto para a imprensa: Marjolein Meijer
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Como funciona o processo dos candidatos principais 
 
O processo dos candidatos principais (“Spitzenkandidaten”), utilizado pela primeira vez nas
eleições europeias de 2014, dá uma palavra aos cidadãos europeus sobre os candidatos ao
cargo de presidente da Comissão Europeia.
 

Nico CUÉ
Nico Cué (Liège, Bélgica) é uma figura importante do movimento sindical
a nível da Valónia e internacional, tendo sido secretário-geral dos
trabalhadores do setor metalúrgico na FGBT (Fédération Générale du
Travail de Belgique) durante 12 anos.

Violeta Tomič (Levica, Eslovénia) é membro do parlamento esloveno
desde 2014 e é vice-coordenadora do partido nacional Levica.
@DSDVioleta

Contacto para a imprensa: Marika Taendler-Walenta
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Com base nos resultados das eleições europeias, um dos candidatos principais deverá ser
eleito pelo Parlamento Europeu para presidir à Comissão, após ter sido formalmente proposto
pelos chefes de Estado ou de Governo da UE.

NEW LEAD CANDIDATE PT.jpg
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Foi o que se passou, pela primeira vez, em 2014, quando o candidato principal do Partido
Popular Europeu, Jean-Claude Juncker, foi escolhido para presidente da Comissão. Antes das
eleições de 2014, cinco partidos políticos europeus designaram os seus “candidatos principais”.
 
Um partido político europeu é um partido que funciona a nível europeu e que integra partidos
nacionais, sendo composto por deputados eleitos em pelo menos um quarto dos Estados-
Membros.  Em  abril  de  2018  foram  aprovadas  novas  regras  sobre  o  financiamento  das
fundações e dos partidos políticos europeus. [Nota do Serviço de Estudos do PE sobre o
processo dos candidatos principais]
 

Eleições europeias: O processo dos candidatos principais
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Mais informações sobre o processo dos candidatos principais
Nota informativa do Serviço de Estudos do PE sobre o processo dos candidatos principais
Eleições europeias: Apoio à UE e ao processo dos candidatos principais continua a aumentar
(10 de dezembro de 2018)
Recomendações da Comissão para as eleições europeias de 2019
Resolução do PE apoiando o processo dos candidatos principais
Nota informativa do Serviço de Estudos do PE: O papel do presidente da Comissão Europeia
Resolução do PE sobre a reforma da lei eleitoral europeia
Observatório legislativo: Reforma da lei eleitoral da União Europeia
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Grandes temas no PE 2014-2019
 
O Parlamento Europeu é a casa da democracia europeia. Os eurodeputados, eleitos
diretamente  pelos  cidadãos,  debatem  e  decidem  a  legislação  em  conjunto  com  o
Conselho  da  UE,  onde  estão  representados  os  Estados-Membros.
 
O poder legislativo é apenas uma das funções do PE. Os eurodeputados discutem e definem a
agenda política em debates com líderes nacionais e internacionais, investigam áreas que
geram preocupação, avaliam a necessidade de ação por parte da UE e requerem que sejam
revistas leis ou apresentadas novas propostas.
 

O PE avalia o trabalho da Comissão Europeia, acompanha a implementação da legislação
pelos Estados-Membros e supervisiona outras instituições e organizações, em especial quando
estão em causa direitos fundamentais.
 
Os eurodeputados exercem o seu direito - e dever - de escrutínio para avaliar os resultados das
políticas da UE no terreno, acompanhar as negociações e votar acordos internacionais, bem
como vetar atos da Comissão quando consideram necessário.
 
Avalia&ccedil;&atilde;o  do  trabalho  da  Comiss&atilde;o  at&eacute;  setembro  de  2018
(Servi&ccedil;o  de  Estudos  do  PE)
 
Para mais informação, consulte as “Perguntas frequentes” sobre o trabalho dos deputados ao
Parlamento Europeu.
 
O PE alterou as suas regras internas, ao longo dos últimos quatro anos, para tornar o processo
legislativo mais eficiente e transparente. Questões prementes, como medidas para ajudar os
Estados-Membros a recuperarem da crise financeira, foram tratadas por via de procedimentos
mais céleres. Saiba mais sobre o acordo “Legislar melhor”.
 

Estado da União 2018: debate com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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Decisões legislativas tomadas nos últimos cinco anos (lista não exaustiva)
 
Cerca de 600 propostas legislativas apresentadas pela “Comissão Juncker” foram discutidas,
emendadas e concluídas com sucesso após negociações entre o PE e o Conselho da UE
desde 2014. Alguns exemplos:
 

Parlamento Europeu aprova limites máximos para taxas cobradas por pagamentos
com cartões de débito e de crédito
 
Sacos de plástico: Parlamento Europeu aprova novas regras sobre redução do
consumo em toda a UE
 
Parlamento Europeu aprova restrições aos produtos de plástico descartáveis
 
Parlamento Europeu quer que grandes empresas divulguem informações, país por
país, sobre lucros, impostos e subsídios
 
Parlamento Europeu aprova novas regras contra o branqueamento de capitais
 
Eurodeputados aprovam novas regras sobre proteção dos dados pessoais
 
Incêndios: Parlamento Europeu aprova 50,6 milhões de euros para Portugal
 
Parlamento Europeu aprova diretiva sobre registos de identificação dos passageiros
aéreos
 
Clima: Parlamento Europeu aprova Acordo de Paris e viabiliza a sua entrada em
vigor
 
Roaming: Parlamento Europeu aprova limites máximos para os mercados grossistas
 
PE aprova WiFi4EU para promover acesso gratuito à Internet em locais públicos
 
Digital/Consumo: Parlamento Europeu aprova fim das barreiras injustificadas no
comércio eletrónico
 
Parlamento Europeu aprovas novas regras para pagamentos online mais seguros e
inovadores
 
Parlamento Europeu aprova acordo comercial entre a UE e o Japão
 
Parlamento Europeu aprova novas regras para o setor audiovisual
 
Parlamento Europeu aprova diretiva sobre os direitos de autor
 
Parlamento Europeu aprova períodos mínimos das licenças dos pais e cuidadores
 
PE aprova novos objetivos de redução das emissões de CO2 dos automóveis
 
Parlamento Europeu aprova metas para renováveis e eficiência energética até 2030
 

Para mais informações, consulte o “comboio legislativo” desde 2014
 
Parlamento Europeu investiga e solicita novas regras
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O PE aprovou resoluções refletindo as preocupações e as expectativas dos cidadãos que
representam. Os eurodeputados solicitaram à Comissão que apresentasse novas propostas ou
que revisse regras existentes.
 
Exemplos:
 
Prote&ccedil;&atilde;o dos denunciantes
 
Incentivos para produtos mais duradouros e repar&aacute;veis na UE
 
Ajudar os agricultores a combater pr&aacute;ticas comerciais desleais
 
Consulte resoluções e relatórios de iniciativa do PE
 
Quando foram revelados escândalos como o Luxleaks,  os Panama Papers,  a fraude nas
emissões automóveis ou as autorizações de pesticidas, o PE criou comissões especiais para
levar a cabo investigações, inquéritos e audições aprofundadas para que os responsáveis
fossem  chamados  a  prestar  contas.  As  conclusões  e  recomendações  detalhadas  dos
eurodeputados  levaram  a  que  a  Comissão  Europeia  apresentasse  novas  propostas.
 
Exemplos: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA
 
Poderes orçamentais e de controlo 
 
O Parlamento e o Conselho decidem em conjunto o orçamento anual da UE. A assembleia
europeia tem também uma palavra a dizer sobre o orçamento de longo prazo da União (
quadro  financeiro  plurianual),  que  só  pode  entrar  em  vigor  com  a  aprovação  dos
eurodeputados, e na “quitação” às contas das outras instituições europeias. Isto significa que
deve verificar  como o  orçamento  anual  é  gasto  e,  depois,  conceder,  adiar  ou  recusar  a
aprovação da  gestão  orçamental  de  cada instituição  europeia.
 
Poderes de supervisão
 
Os eurodeputados das várias comissões parlamentares acompanham a forma como as leis
europeias  são  implementadas  pelos  Estados-Membros  e  como estas  afetam a  vida  dos
cidadãos. Supervisionam também o trabalho da Comissão e a gestão dos fundos europeus.
 
As missões de apuramento de factos e as delegações ad hoc reúnem provas no terreno para
ponderar as medidas que devem ser tomadas.
 
Exemplos:
 
Visita a campos de refugiados na Turquia (vídeo)
 
Delegações para averiguar a situação do Estado de direito em Malta e na Eslováquia
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Os eurodeputados enviam também perguntas escritas à Comissão Europeia sobre assuntos
prementes,  sendo  por  vezes  acompanhadas  de  resoluções,  apresentadas  pelos  grupos
políticos  nas  sessões  plenárias.
 
Sempre que necessário, o Parlamento vetou decisões da Comissão (atos delegados ou de
execução), quando considerou que o executivo comunitário ultrapassou os seus poderes.
 
Exemplos:
 
A&ccedil;&uacute;car nos alimentos para beb&eacute;s
 
Bebidas energ&eacute;ticas
 
C&aacute;dmio
 
Tratados internacionais
 
Os eurodeputados seguem de perto as negociações de tratados internacionais, levadas a cabo
pela Comissão, e aprovam resoluções detalhadas para assegurar uma maior transparência e
um maior envolvimento do Parlamento. Qualquer tratado internacional requer a aprovação da
assembleia europeia para poder entrar em vigor.
 
Exemplos: Brexit, TTIP, CETA
 
Petições dos cidadãos
 
A comissão das petições do Parlamento Europeu registou cerca de 6 400 petições desde julho
de 2014 e examinou queixas, pedidos e observações dos cidadãos sobre a aplicação do direito
europeu. A comissão parlamentar atua como um mediador entre os peticionários e os Estados-
Membros para ajudar a resolver problemas específicos. Por vezes, é dado seguimento às
petições em sessão plenária através de debates, perguntas orais e resoluções.
 
Exemplos:
 
Medidas contra abuso do trabalho prec&aacute;rio
 
Direitos das pessoas com defici&ecirc;ncia
 
Luta contra a discriminação das minorias na UE
 
Direitos das crian&ccedil;as
 
O que a Europa faz por si: descubra o impacto da legislação europeia em grupos específicos
da população
 
O que a UE já fez por mim (vídeo)
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Desta vez eu voto
 
Vários voluntários estão a conduzir  no terreno uma campanha pan-europeia com o
objetivo de envolver mais pessoas nas eleições europeias e motivá-las a votar.  
 

A plataforma destavezeuvoto.eu foi lançada pelo Parlamento Europeu em 24 línguas. Apoia
mais  de  cento  e  cinquenta  mil  voluntários  em todos  os  Estados-Membros,  que  nela  se
inscreveram  e  estão  empenhados  em  incentivar  mais  pessoas  a  votarem  nas  eleições
europeias,  que  ocorrem  de  23  a  26  de  maio  de  2019.
 
Destavezeuvoto.eu é uma comunidade apartidária dedicada a aumentar a sensibilização dos
cidadãos para a democracia: “Ter esperança num futuro melhor não chega. Desta vez, temos
de assumir as nossas responsabilidades e escolher o que queremos para o nosso futuro”.
 
Uma campanha conduzida pelos cidadãos
 

destavezeuvoto.eu
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O Parlamento Europeu está a pedir aos europeus não apenas que votem, mas também que
mobilizem as suas famílias, os seus amigos, os seus vizinhos e as suas comunidades nesse
sentido.
 
Nos  primeiros  meses,  foi  um  jovem português,  Gonçalo  Gomes,  quem incentivou  mais
cidadãos a registarem-se, tornando-se o multiplicador de opinião mais bem-sucedido a nível
europeu.  Conseguiu  persuadir  pelo  menos  555  pessoas  a  juntarem-se  à  causa  e  a
convencerem  outras  a  fazê-lo.
 
#destavezeuvoto
 
Os participantes utilizam as redes sociais e organizam eventos para promover a sua campanha
pela democracia europeia. Reúnem pessoas, discutem temas que consideram importantes e
perspetivam o futuro da Europa, conscientes de que este será moldado pelo resultado das
eleições europeias.
 
Debates em cada país
 
Os gabinetes de ligação do PE em todos os Estados-Membros atuam como plataformas de
informação  adaptadas  às  necessidades  locais.  Apoiam  o  debate  público,  facultando
plataformas locais, ferramentas em linha de fácil acesso, seminários e material informativo.
 
Serviços de resposta rápida, como O que a Europa faz por mim, Ask EP, Perguntas Frequentes
sobre o Parlamento Europeu e #EUandME (da Comissão Europeia), estão disponíveis em
todas as línguas. A nova aplicação móvel “Citizens´ App” disponibiliza também uma série de
informações sobre a União Europeia.
 
Eventos perto de si
 
Conheça os voluntários mais ativos na zona em que vive. Os próximos eventos são anunciados
nesta página, gerida e atualizada pela plataforma destavezeuvoto.eu
 
Eventos agendados em Portugal:

Voluntários explicam porque é importante para eles votar nas eleições europeias
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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https://www.thistimeimvoting.eu/events_portugal
 

Como votar
 
Pode encontrar informação sobre como votar em cada país, as regras eleitorais nacionais e
hiperligações úteis neste sítio Web dedicado às eleições europeias.
 
Questionário sobre a UE
 
Neste questionário em linha o público pode testar e comparar os conhecimentos sobre a UE. O
questionário pode também ser partilhado e incorporado em sítios Web.
 

Eventos a nível local organizados por voluntários em toda a UE
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O que a Europa faz por mim
 
Um novo sítio Web ilustra o impacto positivo da União Europeia na vida dos cidadãos e
das comunidades locais. 
 

O novo sítio Web O que a Europa faz por mim dá exemplos concretos dos contributos da UE
para a vida dos cidadãos.
 
De que forma a Europa afeta o nosso quotidiano? Que impacto tem nos nossos empregos,
famílias, saúde, passatempos, viagens, segurança, escolhas enquanto consumidores e direitos
sociais? E que presença tem nas nossas vilas, cidades e regiões?
 
As notas produzidas pelo Serviço de Estudos do PE têm uma extensão de cerca de uma
página e estão disponíveis para leitura, partilha ou reutilização.
 
1.400 localidades abrangidas
 
A secção “Na minha região” permite selecionar o local em que vive ou trabalha, explicando
como a Europa está presente nessa cidade ou região. Abrange mais de 1.400 localidades em
todos os países da UE.
 
400 notas sobre o impacto da UE na vida dos cidadãos

O que a Europa faz por mim 
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Na secção “Na minha vida” poderá encontrar informação sobre o impacto da UE nas famílias,
nos cuidados de saúde, nas viagens, na segurança, nas escolhas dos consumidores ou nos
direitos sociais, entre outros. As notas ilustram também o impacto da UE em várias áreas
profissionais, desde os apicultores aos camionistas, e em atividades de lazer, como o desporto,
a música e a televisão.
 
O que se segue
 
A terceira secção, “Em destaque”, incluirá mais informação sobre as políticas europeias, os
grandes temas no PE ao longo da atual legislatura e as perspetivas para o futuro.
 
Este sítio Web, interativo e multilingue, conta já com cerca de 1.800 notas e receberá mais
material e em mais versões linguísticas nos próximos meses.
 
Aplicação móvel “Citizens’ App”
 
O Parlamento Europeu lançou uma aplicação móvel onde os cidadãos podem descobrir o que
UE tem feito  nos  últimos anos,  os  trabalhos  em curso  e  as  metas  futuras.  Permite  uma
pesquisa fácil, pode ser partilhada e está disponível em 24 línguas. Esta aplicação pode ser
descarregada gratuitamente na App Store ou no Google Play.
 
Para saber mais
Sítio Web: O que a Europa faz por mim
#EUandME -  Vídeos e histórias sobre as ferramentas e as oportunidades que a UE oferece
aos jovens (Comissão Europeia)
InvestEU: Histórias reais sobre os resultados dos investimentos promovidos pela UE
(Comissão Europeia)
EUProtects - Heróis comuns que trabalham para proteger os cidadãos (Comissão Europeia)
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Sondagens e inquéritos à opinião pública
 
O  Parlamento  Europeu  publica  regularmente  inquéritos  Eurobarómetro  à  opinião
pública, fazendo o acompanhamento das expetativas e preocupações dos cidadãos e
das intenções de voto. 
 
Vários inquéritos Eurobarómetro estão a avaliar o interesse dos europeus nas eleições de 2019
e as suas opiniões sobre o projeto europeu. Análises pós-eleitorais detalhadas irão completar
esta série para melhorar a compreensão do comportamento eleitoral dos cidadãos europeus.
 
Dados de abril e setembro de 2018 revelam apoio crescente à UE
 
Os inquéritos Eurobarómetro de 2018 do Parlamento Europeu confirmam um apoio crescente
dos cidadãos à UE. O mais recente, realizado em setembro de 2018 através de entrevistas
presenciais a mais de 27.000 cidadãos dos 28 Estados-Membros da UE, revelou que:
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62% dos cidadãos acredita que a pertença dos respetivos países à UE é positiva,
tendo mais de dois terços (68%) afirmado que o seu país beneficiou da adesão.
Trata-se do resultado mais elevado desde 1983. 
Questionados sobre como votariam num referendo sobre a permanência na UE,
66% dos europeus indicaram que votariam a favor de ficar (a maioria em todos os
Estados-Membros), enquanto 17% considerariam sair, estando 17% indecisos. 
41% dos inquiridos já  conhece a data das próximas eleições europeias e 51%
demonstrou interesse nas mesmas.
 

Quando  questionados  sobre  os  temas  que  gostariam de  ver  debatidos  nas  campanhas
eleitorais,  em setembro  metade  dos  inquiridos  destacou  a  imigração  (50%),  seguida  da
economia (47%) e do desemprego dos jovens (47%). O combate ao terrorismo desceu da

Eurobarómetro setembro de 2018
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primeira para a quarta posição, com 44%.
 
O Eurobarómetro de setembro de 2018 pode ser consultado aqui
 
Resultados relativos a Portugal
 
Compare com o Eurobar&oacute;metro de abril de 2018
 
O próximo Eurobarómetro será publicado em abril de 2019.
 
Metodologia dos inquéritos Eurobarómetro
 
Os inquéritos do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia são efetuados pelo mesmo
contratante, com a mesma metodologia, para permitir comparabilidade direta e observação das
tendências. Utilizam entrevistas presenciais com cerca de 27 000 inquiridos em todos os 28
Estados-Membros da UE, provenientes da população em geral e a partir dos 15 anos de idade.
 
A  amostra  do  inquérito  é  cuidadosamente  concebida  para  refletir  a  constituição
sociodemográfica de todos os Estados-Membros e é, em termos estatísticos, plenamente
representativa.  A  análise  dos  resultados  destina-se  a  oferecer  uma panorâmica  o  mais
completa possível das evoluções nacionais, das especificidades regionais, das diferenças
sociodemográficas e das tendências históricas.
 
Estão disponíveis as seguintes informações em relação a todos os inquéritos:
 

o relatório principal (apenas em inglês na data de publicação, nas outras 23 línguas
posteriormente) 
anexo com os resultados sociodemográficos completos 
fichas nacionais sobre os principais resultados de todos os Estados-Membros (em
inglês e na língua nacional) 
ficheiros de dados agregados Excel 
um ficheiro SPSS com todos os dados em bruto (disponível a pedido)
 

Inquéritos anteriores
A democracia em movimento: A um ano das eleições europeias de 2019 (abril de 2018)
Tendências sociodemográficas na opinião pública nacional
Parlómetro 2017 (outubro de 2017)
Dois anos antes das eleições europeias de 2019 (maio de 2017)
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Projeções sobre a distribuição de lugares na
próxima legislatura
 
A Unidade de Acompanhamento da Opinião Pública do PE, em colaboração com a Kantar
Public, publica projeções sobre a distribuição de lugares na próxima legislatura com base nas
sondagens  realizadas  em  cada  Estado-Membro  e  nos  grupos  políticos  que  compõem
atualmente  a  assembleia.
 
Como não é possível prever a futura composição do PE nem o número de grupos políticos que
serão formados após as eleições, estas projeções baseiam-se na estrutura do Parlamento
cessante e refletem as intenções de voto manifestadas neste momento.
 

Dados baseados nas atuais intenções de voto na UE27. Este gráfico mostra como poderá ser a
distribuição de lugares no próximo Parlamento Europeu. Para ver as percentagens, clique em
cada grupo político. 
 
Quem são os “Outros”
 
Desde 2014, apareceram novas formações políticas no panorama nacional que, de acordo com
as atuais sondagens, poderão vir a eleger eurodeputados nas próximas eleições. Como não
fazem parte de nenhum dos atuais grupos políticos no PE nem estão integrados em nenhum
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dos partidos políticos a nível europeu, os seus lugares são incluídos na categoria “Outros”. Esta
categoria  é  repartida  entre  a  esquerda e  a  direita  do  hemiciclo,  visto  que não podemos
antecipar  quais  os  grupos  políticos  que irão  ser  formados após  as  eleições.
 

Evolução das intenções de voto
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Utilização de dados públicos e de fontes fiáveis
 
Nenhuma das sondagens utilizadas nestas projeções foi  encomendada pelo  Parlamento
Europeu.  São  sempre  sondagens  públicas  e  de  fontes  fiáveis,  realizadas  por  institutos
claramente identificados em cada Estado-Membro. Um anexo ao relatório fornece uma lista
detalhada de todas as sondagens utilizadas, as respetivas fontes e dados-chave. Além disso,
um ficheiro excel, disponível nesta página e que pode ser descarregado, inclui um catálogo
completo sobre a evolução das intenções de voto em cada Estado-Membro desde o início de
2018. A seleção pode não ser exaustiva.
 
As sondagens sobre as intenções de voto nas eleições europeias têm sempre precedência
sobre as relativas às eleições nacionais. Quando estão disponíveis várias sondagens durante o
período do relatório num determinado país, os dados são recalculados para se chegar a um
resultado médio por  partido,  sem aplicar  qualquer ponderação ou tratamento algorítmico
adicional. O ficheiro excel disponibilizado nesta página apresenta os resultados detalhados das
diferentes  sondagens,  incluindo  os  resultados  médios  calculados  pela  Unidade  de
Acompanhamento  da  Opinião  Pública  do  PE.
 
As intenções de voto estão disponíveis para todos os Estados-Membro (selecione no menu) 
 
As projeções detalhadas podem ser descarregadas aqui.
 
Para mais informação, contacte dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
 
 
Para saber mais
Relatório completo (29 de março de 2019)
Ficheiro excel com projeções por grupo político e por país para descarregar (29 de março)
 
Ficheiro excel com dados sobre as sondagens para descarregar (29 de março)
Versão SVG sobre a distribuição de lugares para descarregar
Versão SVG sobre a evolução registada desde o início de 2018
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Resultados das eleições europeias
 
Neste  sítio  Web  poderá  encontrar  os  resultados  das  passadas  e  futuras  eleições
europeias  e  compará-los.  
 
https://eleicoes-resultados.eu/ será atualizado em tempo real em 26 de maio, durante a noite
eleitoral, com os resultados a nível europeu e a nível nacional, à medida que estes forem sendo
divulgados pelas autoridades competentes de cada país.
 
Eleições europeias 1979-2014
 
Este sítio Web contém informações sobre a composição do Parlamento Europeu desde 1984, a
repartição de lugares por partidos nacionais e por grupos políticos desde 1979 e os resultados
a nível nacional desde 2009. Apresenta também dados sobre a participação nas eleições
europeias em cada país e sobre o equilíbrio de género entre os parlamentares.
 
Sítio Web interativo
 

Nas “Ferramentas” pode comparar os resultados de diferentes eleições europeias. 
Os utilizadores terão também a possibilidade de verificar que partidos ou coligações
poderão formar uma maioria no novo Parlamento, assim que os resultados eleitorais
estejam disponíveis a nível europeu em 26 de maio. 
Na página “Criar o seu widget” poderá escolher a informação de que necessita. Os
resultados  serão  apresentados  num formato  simples,  podendo  ser  facilmente
incorporados  no  seu  sítio  Web. 
Poderá descarregar as folhas de dados e as infografias em vários formatos (json,
xml, csv, jpg e png).
 

Para mais informações sobre como utilizar estes dados no seu sítio Web, por favor contacte
election-results-data@europarl.europa.eu
 
Para testar a transmissão e a receção dos dados, serão realizados testes nos dias 25 de abril,
7  de  maio  e  14  de  maio.  Se  quiser  participar,  envie  um  email  para  election-results-
data@europarl.europa.eu
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Conteúdo e serviços multimédia
 
O Parlamento Europeu oferece uma vasta gama de ferramentas e serviços multimédia
para ajudar os meios de comunicação social a cobrir as atividades parlamentares no
período que antecede as eleições europeias.
 

Estas ferramentas e serviços incluem a transmissão em direto e a integração de vídeos em
páginas Web (“streaming” e “embedding”). Câmaras e estúdios podem também ser colocados à
disposição das televisões e das rádios.
 
Conteúdo multimédia
 
O PE disponibiliza vários conteúdos multimédia de alta qualidade e prontos a utilizar, como
vídeos, infográficos, fotografias e galerias de fotografias. Para mais informação, consulte esta
brochura sobre os produtos e serviços multimédia.
 
Serviços audiovisuais
 
O PE transmite ao vivo as sessões plenárias e as reuniões das comissões parlamentares,
online e por satélite. Visite o Centro Multimédia.
 
Estão também à disposição dos jornalistas estúdios de TV e rádio, equipas e meios técnicos,
bem como reportagens fotográficas. Todas as informações necessárias estão disponíveis na
página Serviços.
 
Informação complementar
 
O Serviço de Estudos do PE (EPRS) publica informações independentes e objetivas sobre
todas  as  áreas  políticas.  Os  estudos,  as  notas  informativas  e  as  fichas  técnicas  estão

Estúdio de televisão do Parlamento Europeu, em Bruxelas
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disponíveis nas páginas Web do EPRS e numa aplicação móvel.
 
O acervo de ilustrações do EPRS oferece uma coleção gratuita de gráficos, diagramas, tabelas
e mapas com dados estatísticos (a creditar ao Serviço de Estudos do PE). As imagens foram
criadas pelo EPRS com base em informações estatísticas das fontes mencionadas no gráfico.
 
Acreditação especial para os dias das eleições
 
Os jornalistas que queiram aceder às instalações do Parlamento Europeu nos dias e na noite
das eleições (23-27 de maio) precisam de se registar para obter uma acreditação especial.
Mais informação
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Contactos úteis para os jornalistas
 
Os assessores de imprensa que trabalham no Parlamento Europeu,  em Bruxelas e
Estrasburgo, e em todos os Estados-Membros (gabinetes de ligação do PE) fazem a
cobertura de todos os temas parlamentares e podem ajudar os jornalistas a encontrar a
informação de que necessitam sobre o trabalho do PE.
 
Serviço do porta-voz
 
O serviço  do  porta-voz  fornece  informações  sobre  questões  institucionais  e  responde a
perguntas sobre as regras, os procedimentos, as finanças e a administração do Parlamento.
Pode encontrar respostas às perguntas e aos mitos mais frequentes na página Perguntas
Frequentes, atualizada regularmente.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Porta-voz do PE e diretor-geral da Comunicação
 
Fixo Bruxelas: (+32) 2 28 43000
 
Fixo Estrasburgo: (+33) 3 881 74705
 
Telemóvel: (+32) 496 59 94 76
 
E-mail: jaume.duch@ep.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
Chefe do serviço do porta-voz
 
Fixo Bruxelas: (+32) 2 28 44304
 
Fixo Estrasburgo: (+33) 3 881 74336
 
Telemóvel: (+32) 498 98 35 86
 
E-mail: marjory.vandenbroeke@ep.europa.eu
 
Serviço de imprensa
 
Os assessores de imprensa do PE fazem a cobertura de todos os temas parlamentares e
podem ajudar os jornalistas a encontrar a informação de que necessitam. Escrevem e divulgam
comunicados de imprensa e alertas sobre debates e votações, respondem às perguntas dos
jornalistas e organizam conferências de imprensa e seminários.
 
Os comunicados de imprensa, os destaques da sessão plenária e a agenda semanal são
publicados na página Web “Sala de imprensa” e divulgados em @EuroparlPress.
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Contactos em português
 
Isabel Teixeira NADKARNI
 
Serviço de Imprensa do Parlamento Europeu
 
 
Fixo Bruxelas: (+32) 2 28 32198
 
Fixo Estrasburgo: (+33) 3 881 76758
 
Telemóvel: (+32) 498 98 33 36
 
E-mail: isabel.nadkarni@ep.europa.eu
 
Teresa COUTINHO / Vera RAMALHETE
 
Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal
 
Telemóvel: (+351) 91 768 34 30 / (+351) 91 778 03 23
 
E-mail: teresa.coutinho@ep.europa.eu / vera.ramalhete@ep.europa.eu
 
Outros contactos
Assessores de imprensa dos grupos políticos
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