
 

Destaques da sessão plenária de 11 a 14 de março
de 2019, Estrasburgo
 
Debate sobre a cimeira europeia de 21 e 22 de março 
Na quarta-feira, 13 de março, o Parlamento Europeu (PE) vai debater os assuntos na
agenda da próxima cimeira dos líderes europeus e os desenvolvimentos relativos ao
Brexit.  
 
 
Medidas para mitigar os efeitos negativos de um Brexit sem acordo 
Os eurodeputados vão votar medidas de contingência em áreas como o Erasmus+, a
segurança social, os transportes e as pescas para mitigar problemas causados por um
eventual Brexit sem acordo.
 
 
Certificados europeus de cibersegurança e riscos da tecnologia
chinesa  
O PE vai aprovar novas regras sobre certificados europeus de cibersegurança e votar
uma resolução sobre as ameaças relacionadas com o aumento da presença
tecnológica chinesa na UE.
 
 
Eleições europeias: Medidas contra a propaganda hostil e a
desinformação 
O PE vai propor uma série de medidas para combater a propaganda hostil e as
notícias falsas, reforçar a verificação dos factos e expor campanhas de
desinformação. 
 
 
Acelerar a redução do crédito malparado no setor bancário 
Os eurodeputados vão votar novas regras com vista a reduzir os elevados níveis de
crédito malparado dos bancos e evitar a sua acumulação no futuro. 
 
 
Planos para a criação do Fundo Monetário Europeu 
O PE vai pronunciar-se sobre a proposta de criação de um Fundo Monetário Europeu,
ou Mecanismo de Estabilidade reformado, que prestará assistência de transição aos
países em dificuldades.
 
 
Reforma do Sistema de Informação sobre Vistos 
A base de dados europeia que contém informações sobre os requerentes de vistos
Schengen deverá passar a incluir as autorizações de residência concedidas aos
beneficiários de vistos gold. 
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Um regime europeu de sanções por violações dos direitos humanos 
Os eurodeputados vão pedir à UE que estabeleça um regime europeu de sanções por
violações dos direitos humanos, semelhante ao “Magnitsky Act” dos EUA. 
 
 
Debate com o primeiro-ministro da Eslováquia sobre o futuro da
Europa 
O primeiro-ministro eslovaco, Peter Pellegrini, vai ser o 18. ° líder europeu a participar
no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, na terça-feira, às 10h00. 
 
 
Estado das relações entre a UE e a Rússia 
A UE deve estar pronta a adotar novas sanções se a violação do direito internacional
por parte da Rússia continuar, diz um relatório sobre as relações políticas entre a UE e
Moscovo.
 
 
Negociações comerciais entre a UE e os EUA 
O PE vai decidir se dá o seu apoio ao início das negociações comerciais com os EUA
sobre a eliminação de direitos aduaneiros sobre produtos industriais e sobre a
avaliação da conformidade. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Branqueamento de capitais / Assuntos externos / Migração / Equilíbrio de género
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2019-03-11
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em direto à sessão plenária no sítio Web do PE (EP Live)  
 
Conferências de imprensa e outros eventos
EuroparlTV
Material multimédia  
 
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/22001/SYN_PDOJ_March%20I_STR_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/pt/home.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa em português

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Debate sobre a cimeira europeia de 21 e 22 de
março
 
Na quarta-feira, 13 de março, o Parlamento Europeu (PE)
vai debater os assuntos na agenda da próxima cimeira dos
líderes europeus e os desenvolvimentos relativos ao
Brexit.  
 
O emprego, o crescimento e a competitividade, as alterações climáticas, as relações externas
(em especial  a cimeira UE-China que se realiza a 9 de abril)  e as formas de combater a
desinformação serão alguns dos temas abordados na próxima reunião do Conselho Europeu.
 
No debate em plenário, os eurodeputados deverão também comentar o resultado da votação
do acordo de saída do Reino Unido da UE na Câmara dos Comuns, agendada para dia 12 de
março, e avaliar as suas consequências.
 
Alterações climáticas 
 
Antes  do  debate  sobre  a  próxima cimeira  europeia,  os  eurodeputados  vão  discutir  com
representantes do Conselho e da Comissão a estratégia para atingir zero emissões líquidas de
gases com efeito de estufa na UE até 2050. O PE vai votar uma resolução sobre este assunto
na quinta-feira.
 
Debates: 13/03/2019
 
 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda do Conselho Europeu de 21 e 22 de março de 2019

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2019/03/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2019/03/21-22/


Andreas KLEINER
+32 2 28 32 266 (BXL)
+33 3 88 1 72 336 (STR)
+32 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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Medidas para mitigar os efeitos negativos de um
Brexit sem acordo
 
Os eurodeputados vão votar medidas de contingência em
áreas como o Erasmus+, a segurança social, os
transportes e as pescas para mitigar problemas causados
por um eventual Brexit sem acordo.
 
As propostas legislativas que vão ser votadas em plenário na quarta-feira fazem parte de um
plano de contingência apresentado pela Comissão Europeia no âmbito da preparação para um
Brexit  sem acordo.  Estas  medidas  serão  adotadas  unilateralmente  pela  UE,  tendo  uma
natureza  temporária.
 
Esta legislação deverá entrar em vigor com caráter de urgência e ser aplicável após o Brexit, a
menos que um acordo de saída celebrado com o Reino Unido tenha entrado em vigor até essa
data (30 de março).
 
Atuais estudantes Erasmus+ não serão prejudicados
 
Uma das  propostas  tem por  objetivo  evitar  que  os  atuais  participantes  no  programa de
mobilidade Erasmus+ tenham de interromper os seus estudos caso o Reino Unido saia da UE
sem um acordo.
 
Em 30 de março, haverá cerca de 14 mil jovens da UE27 no Reino Unido, incluindo estudantes
e formandos no ensino superior e no ensino e formação profissionais, jovens alunos e pessoal
docente, e sete mil participantes do Reino Unido na UE27.
 
Num cenário de ausência de acordo, estes jovens estariam na impossibilidade de concluir o
Erasmus+ e não poderiam beneficiar das subvenções e bolsas. Muitos estudantes perderiam
os seus créditos académicos, podendo ser obrigados a repetir o seu semestre ou ano letivo.
 
A proposta em causa visa assegurar o prosseguimento das atividades do programa Erasmus+
em curso que envolvam estudantes dos 27 Estados-Membros no Reino Unido ou estudantes
britânicos na UE.
 
Outras medidas de contingência
 
As outras propostas destinadas a mitigar os efeitos negativos de um Brexit sem acordo para os
cidadãos e as empresas visam:
 

permitir a prossecução dos programas de Cooperação Territorial PEACE IV entre a
República da Irlanda, a Irlanda do Norte e a Escócia;
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0030(COD)
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•
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•

•

assegurar que o acesso dos navios de pesca da UE às águas do Reino Unido possa
ser mantido através do estabelecimento de condições de autorização recíprocas;
 
salvaguardar os direitos de segurança social dos cidadãos da UE27 no Reino Unido
e dos cidadãos britânicos na UE27 que tenham beneficiado do direito  de livre
circulação antes  da saída deste  país  da União;
 
garantir a conectividade rodoviária do transporte de mercadorias entre a UE e o
Reino Unido;
 
evitar a interrupção do tráfego aéreo entre a UE e o Reino Unido;
 
evitar perturbações nas exportações de produtos de dupla utilização.
 

Votação: 13/03/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Material multimédia: Brexit

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Natalie Kate KONTOULIS
(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+32) 470 88 37 82
natalie.kontoulis@europarl.europa.eu

Sessão plenária

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

7 I 27

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Certificados europeus de cibersegurança e riscos
da tecnologia chinesa 
 
O PE vai aprovar novas regras sobre certificados europeus
de cibersegurança e votar uma resolução sobre as
ameaças relacionadas com o aumento da presença
tecnológica chinesa na UE.
 
A nova “Lei  da Cibersegurança” europeia,  que será votada na terça-feira,  estabelece um
quadro de certificação à escala da UE para produtos, serviços e processos de tecnologias da
informação e comunicação (TIC).
 
O objetivo é reforçar a segurança dos dispositivos destinados aos consumidores, produtos
conectados, serviços em linha, dispositivos da Internet das Coisas e das infraestruturas críticas
através da criação de certificados europeus de cibersegurança, que serão válidos em toda a
UE.
 
As empresas são, deste modo, encorajadas a investir na cibersegurança dos seus produtos e a
transformar este facto numa vantagem competitiva.
 
As utilizações possíveis destes certificados são extremamente variadas, desde os brinquedos
conectados e das tecnologias usáveis ("wearables") inteligentes aos sistemas de controlo da
automação industrial e às redes energéticas inteligentes.
 
Este  regulamento  reforça também o mandato  da Agência  da UE para  a  Cibersegurança
(Agência para a Segurança das Redes e da Informação, ENISA), a fim de ajudar os Estados-
Membros a reagirem de forma mais eficaz às ciberameaças e aos ciberataques.
 
Presença tecnológica chinesa na UE
 
Também na terça-feira, os eurodeputados vão votar uma resolução não legislativa sobre as
ameaças para a segurança relacionadas com o aumento da presença tecnológica chinesa na
UE e a eventual adoção de medidas com vista à redução das mesmas. O debate em plenário
realizou-se no dia 13 de fevereiro.
 
Debate: 11/03/2019 (Lei da Cibersegurança) e 13/02/2019 (presença tecnológica chinesa)
 
Votação: 12/03/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura (Lei da Cibersegurança) e
resolução não legislativa (presença tecnológica chinesa)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/PT/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PT&startTime=20190213-22:14:58-660


Relatora (Lei da Cibersegurança): Angelika Niebler (PPE, DE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo: Lei da Cibersegurança
Nota do Serviço de Estudos do PE

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
Assessor de imprensa - Cibersegurança

+32 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3881 72033 (STR)
+32 470 88 09 87
@EP_Industry
thomas.haahr@ep.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0225(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Industry


Eleições europeias: Medidas contra a
propaganda hostil e a desinformação
 
O PE vai propor uma série de medidas para combater a
propaganda hostil e as notícias falsas, reforçar a
verificação dos factos e expor campanhas de
desinformação. 
 
O relatório sobre a “Comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida
contra ela por terceiros”, elaborado na comissão parlamentar dos Assuntos Externos, vai ser
debatido em plenário na terça-feira à tarde e votado na quarta-feira.
 
O documento faz o ponto da situação sobre a luta contra a desinformação na UE e propõe
várias medidas para combater este fenómeno e salvaguardar as eleições da propaganda hostil.
 
Proteger os dados pessoais dos cidadãos nas eleições europeias
 
Na terça-feira, o PE vai votar uma alteração específica ao regulamento de 2014 relativo ao
financiamento dos partidos políticos europeus que prevê a imposição de sanções financeiras
em caso de infrações às regras sobre a proteção de dados com o objetivo de influenciar o
resultado das eleições europeias.
 
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é diretamente aplicável desde 25 de maio de
2018, conferindo à UE os instrumentos necessários para fazer face aos casos de utilização
ilegal de dados pessoais igualmente no contexto eleitoral.
 
Casos  como  o  da  Cambridge  Analytica  /  Facebook  ilustram o  risco  que  as  tecnologias
modernas e a utilização abusiva de dados pessoais podem constituir para o processo eleitoral.
 
Relatório sobre a propaganda hostil e a desinformação
 
Debate: 12/03/2019
 
Votação: 13/03/2019
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatora: Anna Fotyga (ECR, PL)
 
Relatório sobre a proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento
Europeu
 
Votação: 12/03/2019
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Mercedes Bresso (S&D, IT) e Rainer Wieland (PPE, DE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra
ela por terceiros
Entrevista à relatora do PE, Anna Fotyga: "As armas utilizadas contra nós estão
continuamente a evoluir"
Observatório legislativo: Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o
Parlamento Europeu
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
(+32) 228 31834 (BXL)
(+33) 3881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0031_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0031_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/propaganda-as-armas-utilizadas-contra-nos-estao-continuamente-a-evoluir
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/propaganda-as-armas-utilizadas-contra-nos-estao-continuamente-a-evoluir
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0336(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0336(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_3604_pk
https://twitter.com/EP_ForeignAff
https://twitter.com/EPInstitutional


Acelerar a redução do crédito malparado no setor
bancário
 
Os eurodeputados vão votar novas regras com vista a
reduzir os elevados níveis de crédito malparado dos
bancos e evitar a sua acumulação no futuro. 
 
O regulamento relativo à cobertura mínima das perdas para exposições de mau desempenho,
que vai ser votado no PE na quinta-feira, insere-se num conjunto de iniciativas relativas à União
dos Mercados de Capitais e constitui um passo essencial para a conclusão da União Bancária.
 
As novas regras visam assegurar que os bancos dispõem de reservas de fundos suficientes
para cobrir os riscos associados a empréstimos que venham a conceder e que possam tornar-
se crédito malparado.
 
Esta legislação complementa as regras prudenciais já existentes, introduzindo níveis mínimos
comuns de cobertura para empréstimos recém-concedidos que se tornem crédito malparado.
Caso um banco não cumpra o nível mínimo aplicável, será sujeito a deduções dos seus fundos
próprios.
 
Este mecanismo de salvaguarda prudencial será também aplicável às instituições que operam
no mercado secundário.
 
Embora tenham sido realizados progressos significativos,  o  crédito  malparado é um dos
principais  riscos remanescentes herdados do passado do sistema bancário.
 
Um empréstimo é categorizado como crédito malparado quando os pagamentos têm um atraso
de 90 dias ou mais em relação à sua data de vencimento ou quando o seu reembolso pelo
mutuário é considerado improvável.
 
Quando os clientes (empresas ou pessoas singulares)  não cumprem as modalidades de
reembolso que acordaram, o banco deve reservar mais fundos próprios, no pressuposto de que
o empréstimo não será reembolsado. Esta medida aumenta a resiliência dos bancos aos
choques  adversos,  ao  facilitar  a  partilha  do  risco  privado  e  reduzir,  simultaneamente,  a
necessidade de  uma intervenção pública.
 
Debate: 13/03/2019
 
Votação: 14/03/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
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Relatores: Esther de Lange (PPE, NL) e Roberto Gualtieri (S&D, IT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo
Nota do Serviço de Estudos do PE

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Dorota KOLINSKA
Assessora de imprensa - Assuntos Económicos e Monetários

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
@EP_Economics
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0060(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635514/EPRS_BRI(2019)635514_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Economics


Planos para a criação do Fundo Monetário
Europeu
 
O PE vai pronunciar-se sobre a proposta de criação de um
Fundo Monetário Europeu, ou Mecanismo de Estabilidade
reformado, que prestará assistência de transição aos
países em dificuldades.
 
O eurodeputado Pedro Silva Pereira é o coautor do relatório que vai ser debatido em plenário
na quarta-feira e votado no dia seguinte.
 
Este relatório preliminar apresenta as recomendações do PE sobre a criação de um Fundo
Monetário Europeu - ou Mecanismo Europeu de Estabilidade reformado -, que deverá ser
integrado no quadro jurídico da UE. A aprovação final da proposta pela assembleia europeia
está dependente dos avanços a nível  do Conselho da UE, onde estão representados os
Estados-Membros.
 
A Comissão Europeia apresentou a sua proposta em 6 de dezembro de 2017, no âmbito do
roteiro para o aprofundamento da União Económica e Monetária. Esta iniciativa assume a
forma de uma proposta de regulamento do Conselho ao abrigo do artigo 352.º do Tratado, que
requer a aprovação do Parlamento Europeu e a adoção por unanimidade no Conselho da UE.
 
Debate: 13/03/2019
 
Votação: 14/03/2019
 
Processo: relatório preliminar (que antecede a posterior aprovação do regulamento)
 
Relatores: Pedro Silva Pereira (S&D, PT) e Vladimír Maňka (S&D, SK)
 
Para saber mais
Relatório provisório sobre a proposta de regulamento relativo à criação do Fundo Monetário
Europeu
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5006_pt.htm
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0087_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0087_EN.html?redirect


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

John SCHRANZ
Assessor de imprensa - Assuntos Económicos e Monetários

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
@EP_Economics
john.schranz@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Economics


Reforma do Sistema de Informação sobre Vistos
 
A base de dados europeia que contém informações sobre
os requerentes de vistos Schengen deverá passar a incluir
as autorizações de residência concedidas aos
beneficiários de vistos gold. 
 
Carlos Coelho é o relator do PE sobre esta proposta legislativa.
 
A modernização do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS), utilizado pelas autoridades para
registar e verificar as pessoas que pedem um visto para entrar no espaço Schengen, visa dar
resposta aos desafios em termos de segurança e de migração irregular e melhorar a gestão
das fronteiras externas da UE.
 
Atualmente esta base de dados só é utilizada para os chamados vistos de curta duração. As
novas regras alargam o âmbito de aplicação do VIS, que passará também a incluir informações
sobre vistos de longa duração e autorizações de residência.
 
Para Carlos Coelho, relator do PE, “com a inclusão daqueles que pretendem viver, estudar,
trabalhar ou investir na Europa, incluindo os beneficiários de vistos gold, damos um passo
significativo para uma Europa mais segura”.
 
As autoridades responsáveis pela aplicação da lei e a Europol passarão a ter um acesso mais
estruturado ao VIS para fins de prevenção, deteção ou investigação de infrações terroristas ou
outros crimes graves, no respeito das regras europeias em matéria de proteção de dados. O
acesso ao VIS será também alargado para efeitos de pesquisa ou de identificação de pessoas
desaparecidas ou raptadas e vítimas de tráfico.
 
A proposta sobre a reforma do VIS estabelece ainda as bases para a plena interoperabilidade
do sistema com outras bases de dados da UE para fins de gestão das fronteiras e da migração.
 
“Qualquer nacional de um país terceiro será sujeito a 15 controlos de segurança, contra sete
sistemas de informação da União Europeia, antes mesmo de chegar a solo europeu. Baixámos
a idade de recolha de impressões digitais e alargámos o acesso às polícias. Desta forma,
vamos ter melhor informação para combater o tráfico de crianças que nos chegam de fora da
União, vamos ter mais informação para identificar vítimas de crime e também os seus autores”,
disse o eurodeputado português.
 
A votação em plenário definirá a posição do PE sobre esta proposta legislativa, que terá ainda
de ser negociada com o Conselho da UE, onde estão representados os governos nacionais.
 
Dados sobre o VIS
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O Sistema de Informação sobre Vistos (VIS), que começou a funcionar em 2011, é uma base
de dados da UE que liga os guardas de fronteira aos consulados dos Estados-Membros
situados em todo o mundo. Fornece informações importantes às autoridades emissoras de
vistos sobre os requerentes de vistos Schengen de curta duração e permite que os guardas de
fronteira possam detetar as pessoas que constituem um risco para a segurança.
 
No final  de  2017,  o  sistema  registava  48  milhões  de  pedidos  de  visto  e  41  milhões  de
impressões digitais. Todos os anos são emitidos 16 milhões de vistos Schengen de curta
duração, sendo realizadas cerca de um milhão de operações por dia.
 
Atualmente, estão sujeitos à obrigação de visto para entrar no espaço Schengen os cidadãos
de 105 países terceiros e entidades (a lista completa está disponível aqui). O visto de curta
duração permite ao seu titular viajar nos 26 Estados Schengen por períodos não superiores a
90 dias por cada período de 180 dias.
 
Debate: 12/03/2019
 
Votação: 13/03/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Carlos Coelho (PPE, PT) 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento que reforma o Sistema de Informação sobre Vistos

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1806&from=PT
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0078_PT.html


Iina LIETZÉN
Assessora de imprensa - Política de vistos

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
@EP_Justice
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice


Um regime europeu de sanções por violações dos
direitos humanos
 
Os eurodeputados vão pedir à UE que estabeleça um
regime europeu de sanções por violações dos direitos
humanos, semelhante ao “Magnitsky Act” dos EUA. 
 
Ana Gomes é uma das promotoras desta iniciativa.
 
O debate em plenário  sobre “Um regime europeu de sanções por  violações dos direitos
humanos” realiza-se na terça-feira, às 15h00, e a resolução será votada na quinta-feira. Os
Estados-Membros estão atualmente a ponderar esta questão no Conselho.
 
Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou vários casos de corrupção e de fraude fiscal
por parte das autoridades do seu país, morreu em prisão preventiva, em 2009. Inquéritos
independentes revelaram que Magnitsky foi submetido a condições desumanas, negligência
deliberada e tortura.
 
Os diferentes tipos de sanções (medidas restritivas) adotadas atualmente pela UE incluem a
proibição da emissão de vistos, o congelamento de ativos financeiros, sanções económicas e
embargos às armas.
 
Debate: 12/03/2019
 
Votação: 14/03/2019
 
Processo: resolução
 
Para saber mais
Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de outubro de 2013, sobre a corrupção nos setores
público e privado: o impacto nos direitos humanos em países terceiros (relatora Ana Gomes)
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https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/different-types/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0394&language=PT&ring=A7-2013-0250
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0394&language=PT&ring=A7-2013-0250


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
Assessor de imprensa - Direitos Humanos

(+32) 228 31834 (BXL)
(+33) 3881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EP_HumanRights
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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Debate com o primeiro-ministro da Eslováquia
sobre o futuro da Europa
 
O primeiro-ministro eslovaco, Peter Pellegrini, vai ser o 18.
° líder europeu a participar no ciclo de debates no PE sobre
o futuro da Europa, na terça-feira, às 10h00. 
 
O discurso de Pellegrini realiza-se no âmbito de um ciclo de debates que o PE está a organizar
com chefes de Estado ou de Governo da UE sobre o futuro da Europa, no qual já participaram:
 

o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar (17 de janeiro de 2018);
 
o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković (6 de fevereiro de 2018);
 
o primeiro-ministro de Portugal, António Costa (14 de março de 2018);
 
o Presidente da França, Emmanuel Macron (17 de abril de 2018);
 
o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel (3 de maio de 2018);
 
o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel (30 de maio de 2018);
 
o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte (13 de junho de 2018);
 
o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki (4 de julho de 2018);
 
o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras (11 de setembro de 2018);
 
o primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas (3 de outubro de 2018);
 
o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis (23 de outubro de 2018);
 
a chanceler da Alemanha, Angela Merkel (13 de novembro de 2018);
 
o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen (28 de novembro de
2018);
 
o Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades (12 de dezembro de 2018);
 
o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez (16 de janeiro de 2019);
 
o primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipilä (31 de janeiro de 2019);
 
o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte (12 de fevereiro de 2019).
 

Debate: 12/03/2019
 
Para saber mais
Biografia do primeiro-ministro eslovaco Peter Pellegrini
Material multimédia
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https://www.vlada.gov.sk/20314/peter-pellegrini/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister_11116_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
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Estado das relações entre a UE e a Rússia
 
A UE deve estar pronta a adotar novas sanções se a
violação do direito internacional por parte da Rússia
continuar, diz um relatório sobre as relações políticas entre
a UE e Moscovo.
 
Os princípios do Acordo de Parceria e Cooperação entre a UE e a Rússia “já não estão a ser
cumpridos”, diz o relatório da comissão parlamentar dos Assuntos Externos, solicitando que
este seja reconsiderado.
 
“A aplicação integral dos Acordos de Minsk e um maior respeito pelo direito internacional
continuam a ser condições prévias fundamentais para uma cooperação mais estreita com a
Rússia”, dizem os eurodeputados, recordando que as relações da UE com este país assentam
atualmente apenas na cooperação em “domínios específicos de interesse comum”, como a luta
contra o terrorismo e as alterações climáticas.
 
O documento sublinha que a ocupação ilegal e a anexação da Crimeia por parte da Rússia, a
participação direta e indireta deste país nos conflitos armados no Leste da Ucrânia e a sua
persistente violação da integridade territorial  da Geórgia e da Moldávia “constituem uma
violação  deliberada  do  direito  internacional,  dos  princípios  democráticos  e  dos  valores
fundamentais”.
 
A comissão parlamentar  manifesta  também a sua preocupação com as ligações entre  o
governo russo e os partidos e governos de extrema direita, populistas e nacionalistas da UE,
nomeadamente na Hungria, e com o “apoio contínuo a regimes e países autoritários, como a
Coreia do Norte, o Irão, a Venezuela, a Síria, Cuba e a Nicarágua”.
 
Os eurodeputados condenam as campanhas de desinformação e os ciberataques realizados
pelos  serviços  de  informação  russos  “destinados  a  desestabilizar  as  infraestruturas  de
comunicação públicas e privadas e a aumentar  aas tensões na UE e nos seus Estados-
Membros”. A reação e resposta da UE à campanha de propaganda russa e aos ataques de
desinformação são “insuficientes” e “têm de ser reforçadas”, sobretudo antes das eleições
europeias de maio, insistem.
 
A comissão parlamentar quer que a UE esteja pronta a adotar novas sanções e a limitar o
acesso a  fundos e  tecnologia  se  a  violação do direito  internacional  por  parte  da  Rússia
continuar.  Medidas  deste  tipo  não  visam  o  povo  russo,  mas  sim  pessoas  específicas,
esclarece.
 
Em 21 de dezembro, o Conselho prorrogou até 31 de julho de 2019 as sanções económicas
que visam setores específicos da economia russa.
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https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/ukraine-crisis/


Debate: 11/03/2019
 
Votação: 12/03/2019
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatora: Sandra Kalniete (PPE, LV) 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre o ponto da situação das relações políticas entre a UE e a Rússia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
Assessor de imprensa - Assuntos Externos

(+32) 228 31834 (BXL)
(+33) 3881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0073_PT.html?redirect
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Negociações comerciais entre a UE e os EUA
 
O PE vai decidir se dá o seu apoio ao início das
negociações comerciais com os EUA sobre a eliminação
de direitos aduaneiros sobre produtos industriais e sobre a
avaliação da conformidade. 
 
As diretrizes para as negociações comerciais entre a UE e os Estados Unidos, apresentadas
pela Comissão Europeia em 18 de janeiro, abrangem dois potenciais acordos, um sobre a
eliminação dos direitos aduaneiros sobre os produtos industriais, com exceção dos produtos
agrícolas, e outro sobre a avaliação da conformidade, que contribuiria para a eliminação de
barreiras não pautais,  tornando mais fácil  às empresas comprovar que os seus produtos
satisfazem os requisitos técnicos de ambos os lados do Atlântico.
 
Estas propostas de diretrizes de negociação aplicam a Declaração Conjunta acordada por
Jean-Claude Juncker e Donald Trump em julho do ano passado.
 
Qualquer acordo nestes dois domínios específicos só poderá, no entanto, ser concluído se os
EUA eliminarem as tarifas sobre o aço e o alumínio, avisam os eurodeputados, que têm o
poder de aprovar ou rejeitar acordos comerciais.
 
Debate: 13/03/2019
 
Votação: 14/03/2019
 
Processo: resolução
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_pt.htm


Eszter BALÁZS
Assessora de imprensa - Comércio Internacional

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
eszter.balazs@europarl.europa.eu
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Outros assuntos em destaque
 
Branqueamento de capitais / Assuntos externos / Migração
/ Equilíbrio de género
 

Lista negra de países terceiros de risco elevado de branqueamento de capitais
- debate na terça-feira e votação de uma resolução na quinta-feira
 
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas - debate e
votação de dois relatórios (Análise Anual  do Crescimento para 2019 e aspetos
sociais e relativos ao emprego) na quarta-feira
 
Relatório de 2018 relativo à Turquia  -  debate na terça-feira e votação de um
relatório na quarta-feira
 
Situação na Nicarágua - debate na quarta-feira e votação de uma resolução na
quinta-feira
 
Fundo  para  o  Asilo  e  a  Migração,  Fundo  para  a  Gestão  Integrada  das
Fronteiras e Fundo para a Segurança Interna para 2021-2027 - debates na terça-
feira e votação de três relatórios na quarta-feira
 
Direitos fundamentais dos afrodescendentes na Europa - pergunta à Comissão,
seguida de debate, na quinta-feira e votação de uma resolução na sessão plenária
de 25 a 28 de março
 
Equilíbrio de género nas nomeações nos domínios económicos e monetários -
debate na terça-feira e votação de uma resolução na quinta-feira
 
Lei  Europeia  da Acessibilidade  (requisitos  de  acessibilidade dos  produtos  e
serviços)  -  votação de  uma diretiva  na  quarta-feira
 
Práticas  comerciais  desleais  nas  relações  entre  empresas  na  cadeia  de
abastecimento alimentar - debate na segunda-feira e votação de uma diretiva na
terça-feira
 
Sistema Europeu de  Informação sobre  os  Registos  Criminais  -  debate  na
segunda-feira  e  votação  de  uma diretiva  e  de  um regulamento  na  terça-feira
 
Ar limpo para todos  -  votação de uma resolução na quarta-feira (o debate em
plenário realizou-se no dia 14 de fevereiro)
 
Recomendação de Francisco Assis relativa à celebração do Protocolo que altera o
Acordo de Transporte Marítimo entre a Comunidade Europeia e a China a fim de ter
em conta a adesão da Croácia à UE - votação na terça-feira
 
Proposta de decisão que autoriza os Estados-Membros a tornarem-se partes, no
interesse da UE, na Convenção do Conselho da Europa sobre uma abordagem
integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de
futebol e outras manifestações desportivas - votação de uma recomendação na
terça-feira
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