
 

Destaques da sessão plenária de 15 a 18 de abril de
2019, Estrasburgo
 
Parlamento Europeu debate extensão do Brexit até 31 de outubro 
O Parlamento Europeu (PE) vai debater com representantes do Conselho e da
Comissão a prorrogação do Brexit até 31 de outubro e as consequências a nível da
realização das eleições europeias.
 
 
Regras europeias para a proteção dos denunciantes 
O PE vai debater na segunda-feira, às 17h30, e votar na terça-feira, ao meio dia, a
primeira diretiva europeia sobre a proteção dos denunciantes, já negociada com os
Estados-Membros.
 
 
Situação em Moçambique após o ciclone Idai 
O apoio da UE a Moçambique, ao Zimbabué e ao Malawi no seguimento do ciclone
Idai vai ser o tema central de um debate com representantes da Comissão e do
Conselho na terça-feira, às 15h00.
 
 
Tecnologias de segurança nos veículos para reduzir mortes nas
estradas 
Os novos veículos vendidos na UE após maio de 2022 terão de estar equipados com
tecnologias de segurança, como sistemas de adaptação inteligente da velocidade e de
travagem de emergência. 
 
 
Condições de trabalho mais transparentes e previsíveis 
O PE vai votar uma diretiva que visa garantir que os trabalhadores, incluindo os das
plataformas digitais, beneficiem de maior previsibilidade e clareza sobre as suas
condições de trabalho. 
 
 
InvestEU e Horizonte Europa: Apoio ao investimento e à inovação
após 2020 
O PE vai votar os acordos preliminares alcançados com o Conselho sobre o programa
InvestEU, que dará continuidade ao Plano Juncker, e o programa de investigação e
inovação Horizonte Europa.
 
 
Sistemas de informação da UE mais interligados para reforçar a
segurança  
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As novas regras sobre os sistemas de informação da UE para a segurança, a gestão
das fronteiras e a migração visam colmatar as atuais lacunas e garantir a
interoperabilidade.
 
 
Pescarias no Noroeste do Atlântico 
A proposta que transpõe para o direito europeu as medidas de conservação e de
execução da Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO) vai ser
votada na quarta-feira. 
 
 
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira: 10 mil agentes
operacionais até 2027 
A assembleia vai pronunciar-se sobre o reforço do mandato da Agência Europeia da
Guarda de Fronteiras e Costeira e a criação de um corpo permanente de 10 mil
agentes operacionais até 2027.
 
 
Debate com o primeiro-ministro da Letónia sobre o futuro da Europa 
O primeiro-ministro letão, Krišjānis Kariņš, vai ser o 20. ° líder europeu a participar no
ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, na quarta-feira, às 10h00.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Direitos dos consumidores  / Setor bancário e supervisão financeira / Mecanismo
Interligar a Europa / Situação na Líbia / Prevenção da difusão de conteúdos terroristas
em linha
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2019-04-15
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Para saber mais
Pode assistir em direto à sessão plenária no sítio Web do PE (EP Live)
 
Conferências de imprensa e outros eventos
Material multimédia
 
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
http://www.epnewshub.eu


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa em português

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Parlamento Europeu debate extensão do Brexit
até 31 de outubro
 
O Parlamento Europeu (PE) vai debater com
representantes do Conselho e da Comissão a prorrogação
do Brexit até 31 de outubro e as consequências a nível da
realização das eleições europeias.
 
O debate em plenário terá lugar na quarta-feira, às 9h00.
 
Os líderes dos 27 acordaram numa prorrogação do Brexit até 31 de outubro “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, estipulam as
conclusões do Conselho Europeu de 10 de abril.
 
O Conselho Europeu salientou que “não se pode permitir que a prorrogação comprometa o
bom funcionamento da União e das suas instituições”.
 
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.
 
Debate: 17/04/2019
 
Para saber mais
Conclusões do Conselho Europeu (Artigo 50.º), 10 de abril de 2019
Decisão do Conselho Europeu, tomada com o acordo do Reino Unido, que prorroga o prazo
previsto no artigo 50.º do Tratado da UE
Material multimédia: Brexit
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https://www.consilium.europa.eu/media/39062/10-euco-art50-conclusions-pt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/04/10/european-council-art-50-conclusions-10-april-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclus%c3%b5es+do+Conselho+Europeu+(Art.%c2%a050.%c2%ba)%2c+10+de+abril+de+2019
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/04/10/20190410-european-council-decision-on-extension/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Decis%c3%a3o+do+Conselho+Europeu%2c+tomada+com+o+acordo+do+Reino+Unido%2c+que+prorroga+o+prazo+previsto+no+artigo+50.%c2%ba+do+TUE
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/04/10/20190410-european-council-decision-on-extension/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Decis%c3%a3o+do+Conselho+Europeu%2c+tomada+com+o+acordo+do+Reino+Unido%2c+que+prorroga+o+prazo+previsto+no+artigo+50.%c2%ba+do+TUE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-meeting-of-european-council-on-article-50-10-04-2019_11602_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Assessor de imprensa - Assuntos institucionais

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
Assessora de imprensa - Brexit

(+32)2 284 33 83 (BXL)
(+33) 3 8816 4123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EPInstitutional


Regras europeias para a proteção dos
denunciantes
 
O PE vai debater na segunda-feira, às 17h30, e votar na
terça-feira, ao meio dia, a primeira diretiva europeia sobre a
proteção dos denunciantes, já negociada com os Estados-
Membros.
 
As novas regras visam garantir um elevado nível de proteção dos denunciantes (lançadores de
alerta),  prevendo canais de comunicação seguros para as denúncias e medidas contra a
intimidação e as represálias.
 
Esta legislação aplicar-se-á aos denunciantes que pretendam alertar para eventuais violações
do direito da UE em vários domínios, incluindo o branqueamento de capitais, a fraude fiscal, a
contratação pública, a segurança dos produtos e dos transportes, a proteção do ambiente, a
saúde pública, a proteção dos consumidores e a proteção dos dados pessoais.
 
Os legisladores europeus introduziram uma maior flexibilidade na diretiva, permitindo que o
autor da denúncia possa escolher o canal mais adequado para alertar para as violações em
causa, quer seja a nível interno (dentro da organização onde trabalha) ou externo (junto das
autoridades públicas).
 
Caso  não  tenham sido  tomadas  medidas  adequadas  em resposta  à  denúncia  inicial  do
lançador de alerta, ou se este acredita que há um perigo iminente para o interesse público ou
um risco de retaliação, o denunciante estará protegido se optar por divulgar essas informações
publicamente, incluindo através da comunicação social.
 
Medidas contra a intimidação e as represálias
 
A diretiva estabelece uma proibição geral das medidas de retaliação. Se um denunciante sofrer
represálias, deve ter acesso a aconselhamento gratuito e vias de recurso adequadas, incluindo
medidas para impedir o despedimento ou o assédio no local de trabalho.
 
Contexto
 
Atualmente, a proteção oferecida aos denunciantes na UE é fragmentada e desigual. Apenas
10 Estados-Membros garantem plena proteção aos lançadores de alerta (França, Hungria,
Irlanda, Itália, Lituânia, Malta, Países Baixos, Eslováquia, Suécia e Reino Unido). Nos restantes
países, a proteção concedida é parcial e apenas se aplica a setores específicos (como no
domínio dos serviços financeiros) ou a determinadas categorias de trabalhadores por conta de
outrem.
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As revelações do Luxleaks,  dos Panama Papers,  do Football  Leaks,  do Dieselgate e  da
Cambridge Analytica, entre outras, demonstraram que os denunciantes podem ter um papel
importante na deteção de atividades ilícitas que lesem o interesse público.
 
O acordo provisório entre os negociadores do PE e dos governos nacionais (Conselho) sobre
esta proposta foi alcançado no dia 11 de março.
 
Depois de a diretiva ser aprovada pelas duas instituições europeias, os Estados-Membros terão
dois anos para transpô-la para a legislação nacional.
 
Debate: 15/04/2019
 
Votação: 16/04/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Virginie Rozière (S&D, FR)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Texto do acordo entre o PE e o Conselho, alcançado no dia 11 de março de 2019
Transmissão em direto do debate e da votação da diretiva no PE
Material multimédia sobre a  proteção dos denunciantes
Observatório legislativo

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Yasmina YAKIMOVA
Assessora de imprensa - Comissão dos Assuntos Jurídicos

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
@EP_Legal
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://twitter.com/EP_Legal


Situação em Moçambique após o ciclone Idai
 
O apoio da UE a Moçambique, ao Zimbabué e ao Malawi no
seguimento do ciclone Idai vai ser o tema central de um
debate com representantes da Comissão e do Conselho na
terça-feira, às 15h00.
 
A ajuda humanitária da UE a Moçambique, ao Zimbabué e ao Malawi na sequência do ciclone
Idai eleva-se atualmente a mais de 15 milhões de euros. Cerca de 1,85 milhões de pessoas em
Moçambique  necessitam urgentemente  de  assistência  humanitária,  estima  a  Comissão
Europeia.
 
O Mecanismo de Proteção Civil  da UE foi  também acionado para prestar  assistência  às
populações afetadas por esta catástrofe natural. Portugal foi um dos países que ofereceu
apoio, coordenado pelo Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da Comissão
Europeia, assim como Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha e
Reino Unido.
 
Uma Equipa  de  Proteção  Civil  Europeia  está  em Moçambique  desde  23  de  março  para
assegurar a coordenação logística e a distribuição da ajuda prestada pelos Estados-Membros
da UE.
 
Na abertura da sessão plenária de 25 de março, o Parlamento Europeu respeitou um minuto de
silêncio pelas vítimas do ciclone Idai.
 
Debate: 16/04/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Moçambique: Parlamento Europeu faz minuto de silêncio pelas vítimas do ciclone Idai
(comunicado de imprensa de 25 de março de 2019)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/portugal/news/cyclone-idai-eu-assistance-mozambique-zimbabwe-malawi_pt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60131/uni%C3%A3o-europeia-disponibiliza-apoio-suplementar-mo%C3%A7ambique-no-seguimento-do-ciclone-idai_pt
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32106/mocambique-pe-faz-minuto-de-silencio-pelas-vitimas-do-ciclone-idai
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32106/mocambique-pe-faz-minuto-de-silencio-pelas-vitimas-do-ciclone-idai


•
•
•
•
•
•
•

Tecnologias de segurança nos veículos para
reduzir mortes nas estradas
 
Os novos veículos vendidos na UE após maio de 2022
terão de estar equipados com tecnologias de segurança,
como sistemas de adaptação inteligente da velocidade e de
travagem de emergência. 
 
Os novos dispositivos de segurança obrigatórios são enunciados num regulamento que vai ser
votado  em  plenário  na  terça-feira,  na  sequência  de  um  acordo  alcançado  entre  os
negociadores  do  PE  e  dos  Estados-Membros  no  dia  26  de  março.
 
As novas regras visam reduzir o número de acidentes nas estradas europeias, abrindo também
caminho ao desenvolvimento de veículos automatizados.
 
Todos os veículos novos, incluindo automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros,
camiões e autocarros, terão de estar equipados como os seguintes dispositivos de segurança:
 

sistemas de adaptação inteligente da velocidade; 
pré-instalação de dispositivos de bloqueio da ignição sensíveis ao álcool; 
sistemas de alerta da sonolência e da atenção do condutor; 
sistemas avançados de alerta em caso de distração do condutor; 
sinais de travagem de emergência; 
sistemas de deteção de obstáculos em marcha-atrás; 
aparelho de registo de acidentes (“caixa negra”).
 

A relatora do PE sobre este regulamento, Róża Thun, explica que “o sistema de adaptação
inteligente  da  velocidade  fornecerá  indicações  ao  condutor,  com base  em mapas  e  na
observação da sinalização rodoviária, quando o limite de velocidade for ultrapassado. Não
introduzimos um limitador de velocidade,  mas sim um sistema inteligente para alertar  os
condutores de que estão em excesso de velocidade.  Isso não apenas nos deixará  mais
seguros,  como ajudará  os  condutores  a  evitar  multas  por  excesso de  velocidade”.  Será
possível  desligar  este  sistema,  acrescenta.
 
Dispositivos de segurança adicionais
 
Os automóveis e veículos comerciais ligeiros terão também de incluir um sistema avançado de
travagem de emergência, que já é obrigatório para os camiões e os autocarros, e um sistema
de aviso de afastamento da faixa de rodagem. Os sistemas de controlo da pressão dos pneus
serão aplicáveis a todas as categorias de veículos.
 
As novas regras estabelecem requisitos específicos para os camiões e os autocarros. Estes
terão de estar equipados com sistemas avançados para melhorar a visão direta dos motoristas
e reduzir os ângulos mortos à volta do veículo, com vista a detetar e alertar para a presença de
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http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home


utentes da estrada vulneráveis, como peões e ciclistas.
 
Em 2018, cerca de 25 100 pessoas perderam a vida nas estradas europeias e cerca de 135
000 ficaram gravemente feridas, de acordo com dados preliminares publicados pela Comissão
Europeia.
 
Votação: 16/04/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Róża Thun (PPE, PL)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo
Texto do acordo alcançado no dia 26 de março de 2019
Estatísticas relativas à segurança rodoviária em 2018, com dados por país
Material multimédia sobre a segurança rodoviária

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Condições de trabalho mais transparentes e
previsíveis
 
O PE vai votar uma diretiva que visa garantir que os
trabalhadores, incluindo os das plataformas digitais,
beneficiem de maior previsibilidade e clareza sobre as
suas condições de trabalho. 
 
A proposta de diretiva, elaborada para enquadrar as novas formas de emprego e dar resposta
aos desafios da digitalização, introduz um conjunto de direitos mínimos destinados a melhorar
a previsibilidade e a segurança das condições de trabalho, sobretudo para as pessoas com
contratos atípicos ou não tradicionais, como na Uber e na Deliveroo.
 
Os trabalhadores  deverão  ser  informados  logo  no  primeiro  dia  sobre  os  seus  direitos  e
obrigações.  As  regras  que  vão  ser  votadas  no  PE na  terça-feira,  já  negociadas  com os
Estados-Membros, determinam que, se o regime de trabalho for totalmente ou em grande parte
imprevisível, os empregadores terão de informar os trabalhadores sobre os dias e horas de
referência em que poderão ter de trabalhar, o período mínimo de pré-aviso que devem receber
antes do início do trabalho e o número garantido de horas pagas.
 
Todos os trabalhadores que trabalhem mais de três horas por semana durante quatro semanas
(isto é, mais de 12 horas por mês) serão abrangidos por esta diretiva.
 
O texto define direitos mínimos dos trabalhadores, incluindo o direito a aceitar um emprego
adicional noutra entidade empregadora, a solicitar, após um mínimo de seis meses de serviço,
um emprego com condições de trabalho mais previsíveis e seguras, e a receber formação
gratuita, se a mesma for exigida pela legislação nacional ou europeia.
 
A diretiva limita o período experimental a um máximo de seis meses, sendo períodos mais
longos apenas permitidos nos casos em que tal seja do interesse do trabalhador ou justificado
pela natureza do trabalho.
 
Estima-se que dois a três milhões de trabalhadores suplementares com contratos atípicos
serão cobertos pela diretiva, em comparação com a legislação existente, como trabalhadores
contratados  a  pedido,  trabalhadores  em regime  de  cheque-serviço  e  trabalhadores  das
plataformas  digitais.
 
Nos últimos anos, um em cada quatro contratos de trabalho diziam respeito a formas atípicas
de emprego.
 
Esta diretiva enquadra-se no Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
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Debate: 16/04/2019
 
Votação: 16/04/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Dorota KOLINSKA
Assessora de imprensa - Emprego

(+32) 2 283 27 87 (BXL)
(+33) 3 8817 6725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
@EPSocialAffairs
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0355(COD)
https://twitter.com/EPSocialAffairs


InvestEU e Horizonte Europa: Apoio ao
investimento e à inovação após 2020
 
O PE vai votar os acordos preliminares alcançados com o
Conselho sobre o programa InvestEU, que dará
continuidade ao Plano Juncker, e o programa de
investigação e inovação Horizonte Europa.
 
Para o eurodeputado José Manuel Fernandes, correlator do PE sobre o programa InvestEU,
este “é um excelente instrumento para a criação de emprego e o reforço da competitividade da
União Europeia. Promove o crescimento inclusivo e reforça o investimento na área social”.
 
O InvestEU reunirá sob o mesmo teto o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
(FEIE), também conhecido por Plano Juncker, e 13 outros instrumentos financeiros que apoiam
atualmente o investimento na UE.
 
O objetivo do programa é incentivar a participação dos investidores públicos e privados em
operações de financiamento e investimento, proporcionando uma garantia orçamental da UE.
 
O novo fundo apoiará quatro vertentes estratégicas: infraestruturas sustentáveis; investigação,
inovação e digitalização; pequenas e médias empresas; investimento social e competências.
 
Este instrumento financeiro poderá mobilizar entre 650 mil milhões e 700 mil milhões de euros
de investimentos púbicos e privados na UE entre 2021 e 2027. Os aspetos orçamentais do
InvestEU  estão  dependentes  das  negociações  relativas  ao  próximo  quadro  financeiro
plurianual,  que  tem  ainda  de  ser  acordado  entre  os  Estados-Membros  e  submetido  à
aprovação  final  do  PE.
 
O principal parceiro de investimento será o Grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI). Os
bancos de fomento nacionais terão acesso direto à garantia da UE.
 
Para além do fundo InvestEU, o novo programa engloba uma plataforma de aconselhamento
(Advisory Hub), para apoio personalizado aos promotores de projetos e candidaturas, e o Portal
Europeu de Projetos de Investimento, para divulgação e partilha de investimentos e projetos
junto de potenciais investidores.
 
Horizonte Europa
 
O programa de investigação e inovação da UE, Horizonte Europa, para 2021-2027 assentará
em três  pilares  complementares  e  interligados:  excelência  científica;  desafios  globais  e
competitividade  industrial  europeia;  e  Europa  inovadora.
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O futuro programa continuará a promover a excelência científica através do Conselho Europeu
de Investigação e  das  bolsas  e  intercâmbios  Marie  Skłodowska-Curie  e  beneficiará  dos
pareceres científicos, do apoio técnico e da investigação específica do Centro Comum de
Investigação.
 
O Horizonte Europa apoiará também a investigação que incide sobre os desafios societais e as
tecnologias industriais em áreas como a saúde, a segurança, as tecnologias digitais, o clima, a
energia, a mobilidade, os alimentos e os recursos naturais.
 
Pelo  menos 35% do orçamento  do Horizonte  Europa deve ser  destinado à  investigação
relacionada com as alterações climáticas, estipula o acordo alcançado entre os negociadores
do PE e do Conselho.
 
O pilar “Europa inovadora” visa intensificar a inovação de vanguarda e disruptiva mediante a
criação de um Conselho Europeu de Inovação, que funcionará como um balcão único de apoio
direto aos inovadores através de dois instrumentos de financiamento principais, um para as
fases iniciais e outro para o desenvolvimento e a implantação no mercado.
 
O comissário europeu Carlos Moedas, responsável pela Investigação, Ciência e Inovação,
afirmou que este é  “o  programa europeu de investigação e inovação mais  ambicioso de
sempre,  moldando  o  futuro  no  sentido  de  uma  economia  europeia  forte,  sustentável  e
competitiva  e  que  beneficie  todas  as  regiões  da  Europa”.
 
O orçamento do Horizonte Europa só será finalizado quando tiver sido alcançado um acordo
sobre o quadro financeiro plurianual para 2021-2027. O PE defende que o orçamento do
programa deve ser aumentado para 120 mil milhões de euros a preços de 2018 (135,2 mil
milhões a preços correntes), contra os 83,5 mil milhões de euros propostos pela Comissão
(94,1 mil milhões a preços correntes).
 
 
 
Debates: 15/01/2019 (InvestEU) e 16/04/2019 (Horizonte Europa)
 
Votações: 17/04/2019 (Horizonte Europa) e 18/04/2019 (InvestEU)
 
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: José Manuel Fernandes (PPE, PT) e Roberto Gualtieri (S&D, IT), sobre o programa
InvestEU; Dan Nica (S&D, RO) e Christian Ehler (PPE, DE), sobre o programa Horizonte
Europa
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Contactos 
 
 

Para saber mais
InvestEU: Observatório legislativo
Fichas de informação sobre o programa InvestEU (página Web da Comissão Europeia)
Atual Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
Horizonte Europa (regras de participação e difusão): Observatório legislativo
Horizonte Europa (programa específico de execução): Observatório legislativo

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
Assessor de imprensa - InvestEU

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
Assessor de imprensa - Horizonte Europa

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
@EP_Industry
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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•

Sistemas de informação da UE mais interligados
para reforçar a segurança  
 
As novas regras sobre os sistemas de informação da UE
para a segurança, a gestão das fronteiras e a migração
visam colmatar as atuais lacunas e garantir a
interoperabilidade.
 
O eurodeputado Nuno Melo é o relator de um dos regulamentos que vão ser votados na terça-
feira.
 
Atualmente, os sistemas de informação da UE não estão suficientemente interligados: as
informações são armazenadas separadamente em sistemas que não comunicam entre si,
tornando-as fragmentadas, complexas e difíceis de utilizar. Corre-se o risco de terroristas e
outros criminosos evitarem ser detetados utilizando identidades múltiplas ou fraudulentas.
 
Os dois regulamentos que vão ser votados no dia 16 de abril, já acordados com o Conselho,
visam colmatar as atuais lacunas nos sistemas de informação da UE e assegurar que os
guardas de fronteira, os agentes da polícia e os funcionários dos serviços de migração tenham
acesso às informações corretas quando e onde delas necessitem para o desempenho das
suas funções.
 
Nuno Melo, relator do PE sobre a interoperabilidade entre os sistemas de informação relativos
à cooperação policial e judiciária, asilo e migração, afirma que esta legislação será “um passo
decisivo no combate ao terrorismo, à criminalidade organizada, tráfico de pessoas, para melhor
segurança da UE”, contribuindo para “fazer realmente alguma diferença na prevenção de
eventos futuros, na eficácia no combate contra aqueles que ameaçam a nossa segurança e
colocam em risco as vidas dos cidadãos europeus”.
 
Com o novo quadro europeu para a interoperabilidade será possível:
 

cruzar  os  dados  existentes:  um  portal  europeu  de  pesquisa  permitirá  às
autoridades competentes efetuarem controlos simultâneos dos documentos de
identidade em vários sistemas de informação da UE,  num ecrã único;
 
detetar melhor a fraude de identidade: um serviço partilhado de correspondências
biométricas permitirá a pesquisa e a comparação de dados biométricos (impressões
digitais e imagens faciais) existentes nos vários sistemas; um repositório comum de
dados de identificação incluirá os dados biográficos e biométricos de nacionais de
países terceiros; um detetor de identidades múltiplas permitirá detetar identidades
fraudulentas ou múltiplas ligadas ao mesmo conjunto de dados biométricos.
 

O quadro de interoperabilidade não altera as regras relativas aos direitos de acesso a cada
sistema de informação europeu, de modo a garantir a proteção dos direitos fundamentais.
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Os sistemas abrangidos pelos dois regulamentos dão apoio às autoridades nacionais nos
domínios da segurança, gestão das fronteiras e migração, tratamento de vistos e asilo. Estes
sistemas incluem o Sistema de Entrada/Saída (SES), o Sistema de Informação sobre Vistos
(VIS), o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS), o Eurodac (base
de  dados  que  armazena  as  impressões  digitais  de  requerentes  de  asilo),  o  Sistema de
Informação Schengen (SIS) e o Sistema Europeu de Informação sobre os Registos Criminais
de nacionais de países terceiros (ECRIS-TCN), bem como outras bases de dados relevantes
sobre documentos de viagem.
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate, no dia 27 de março
 
Nuno Melo (PPE), relator
 
João Pimenta Lopes (CEUE/EVN)
 
Debate: 27/03/2019
 
Votação: 16/04/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Nuno Melo (PPE, PT) e Jeroen Lenaers (PPE, NL)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo: Interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE
(cooperação policial e judiciária, asilo e migração)
Observatório legislativo: Interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE (fronteiras
e vistos)
Vídeo completo do debate em plenário (27 de março de 2019)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Iina LIETZÉN
(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
@EP_Justice
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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Pescarias no Noroeste do Atlântico
 
A proposta que transpõe para o direito europeu as
medidas de conservação e de execução da Organização
das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO) vai ser
votada na quarta-feira. 
 
O relator do PE sobre esta proposta é o eurodeputado Ricardo Serrão Santos.
 
Os 35 navios autorizados a operar na área da NAFO em 2018 desembarcaram as capturas em
dois portos da UE, Aveiro e Vigo. As capturas de Portugal e Espanha representam quase 80%
do peso total pescado pelos navios comunitários.
 
Medidas atualizadas de conservação e de gestão das pescas
 
A proposta de regulamento que vai ser votada na quarta-feira, já acordada entre o PE e os
Estados-Membros,  transpõe as  medidas  de  conservação e  de  execução da  NAFO mais
atualizadas  para  o  direito  da  UE.
 
A NAFO é a organização regional de gestão das pescas responsável pela gestão dos recursos
haliêuticos  do  Noroeste  do  Atlântico.  As  medidas  de  conservação  e  de  gestão  desta
organização aplicam-se exclusivamente na sua área de regulamentação, no alto mar, definida
como a zona além das águas em que os Estados costeiros exercem a sua jurisdição em
matéria de pesca.
 
A Convenção da NAFO, da qual a UE é parte contratante desde 1979, estabelece que as
medidas de conservação por ela adotadas são vinculativas, estando as partes obrigadas a
aplicá-las.
 
O relatório do eurodeputado Ricardo Serrão Santos nota que, “não obstante a frota da União
autorizada a exercer a atividade de pesca na área de regulamentação da NAFO ser reduzida,
atualmente um total de 35 navios, os volumes de capturas são significativos considerando o
tamanho da frota envolvida”.
 
“Garantir  que  são  aplicadas  e  seguidas  as  melhores  medidas  de  conservação  para  as
pescarias  nestas  águas  é  fundamental,  já  que  algumas  espécies  alvo  de  captura  são
particularmente sensíveis à exploração, em particular as que possuem ciclos de vida longos.
Acresce a isto o facto da as artes utilizadas serem na sua maioria artes de arrasto, que têm um
impacto na integridade dos fundos marinhos e assim nos habitats”, diz o eurodeputado.
 
As medidas adotadas pela NAFO entre 2008 e 2017 consistem em alterações de outras
anteriormente adotadas e em novas medidas, por exemplo, medidas de conservação e de
gestão de certas espécies, requisitos aplicáveis às capturas acessórias, normas sobre o arrasto
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de fundo relacionadas com os ecossistemas marinhos vulneráveis, procedimentos de inspeção
no mar e no porto, requisitos aplicáveis aos navios, monitorização das atividades de pesca e
medidas adicionais do Estado do porto.
 
De acordo com dados da NAFO, em 2017 os navios da UE efetuaram capturas num total de
50.936 toneladas,  havendo registos de atividade de navios pertencentes a seis Estados-
Membros  a  operar  nesta  área.  Do  total  capturado,  as  capturas  de  Portugal  e  Espanha
representam quase 80% do peso total pescado pelos navios comunitários, respetivamente
38,18% (19.448 toneladas) e 41,63% (21.207 toneladas).
 
Votação: 17/04/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Ricardo Serrão Santos (S&D, PT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo
Texto do regulamento que vai ser votado em plenário

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira: 10 mil
agentes operacionais até 2027
 
A assembleia vai pronunciar-se sobre o reforço do
mandato da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e
Costeira e a criação de um corpo permanente de 10 mil
agentes operacionais até 2027.
 
A Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira foi criada em 2016, com base nas estruturas
existentes da Frontex, para responder aos desafios relativos à migração e à segurança interna.
 
O regulamento que vai ser debatido e votado no PE na quarta-feira, no seguimento de um
acordo alcançado com o Conselho, prevê a criação de um corpo permanente de 10 mil agentes
prontos para apoiar os Estados-Membros na gestão das fronteiras e no regresso de migrantes
irregulares. As novas regras deverão também contribuir para o reforço da cooperação com
países terceiros.
 
O novo corpo permanente poderá ser destacado a partir de 2021, devendo atingir a sua plena
capacidade até 2027. Este deverá ser composto por pessoal da Agência, guardas de fronteira e
peritos em regressos destacados ou mobilizados pelos Estados-Membros, que apoiarão os
guardas de fronteira nacionais nas suas missões.
 
Os Estados-Membros continuarão a ser os principais responsáveis pela gestão das suas
fronteiras, cabendo à Agência e ao seu pessoal prestar-lhes assistência técnica e operacional,
sob reserva de acordo dos Estados-Membros em causa.
 
Debate: 17/04/2019
 
Votação: 17/04/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Roberta Metsola (PPE, MT)
 
Para saber mais
Observatório legislativo
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Iina LIETZÉN
(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
@EP_Justice
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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Debate com o primeiro-ministro da Letónia sobre
o futuro da Europa
 
O primeiro-ministro letão, Krišjānis Kariņš, vai ser o 20. °
líder europeu a participar no ciclo de debates no PE sobre
o futuro da Europa, na quarta-feira, às 10h00.
 
O discurso de Kariņš,  antigo eurodeputado do PPE, realiza-se no âmbito de um ciclo de
debates que o PE organizou nos últimos dois anos com chefes de Estado ou de Governo da
UE sobre o futuro da Europa, no qual 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);
 
o primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pellegrini (12 de março de 2019);
 
o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven (3 de abril de 2019).
 

Debate: 17/04/2019
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Contactos 
 
 

Para saber mais
Biografia do primeiro-ministro letão Krišjānis Kariņš
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 470 88 28 04
janis.krastins@europarl.europa.eu
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Outros assuntos em destaque
 
Direitos dos consumidores  / Setor bancário e supervisão
financeira / Mecanismo Interligar a Europa / Situação na
Líbia / Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em
linha
 
Reforma do setor bancário: Requisitos de fundos próprios e capacidade de absorção de
perdas e de recapitalização das instituições de crédito e das empresas de investimento -
debate na segunda-feira e votação de nova legislação na terça-feira
 
Sistema  Europeu  de  Supervisão  Financeira:  Autoridades  europeias  de  supervisão  e
mercados financeiros - debate na segunda-feira e votação de nova legislação na terça-feira
 
Direitos dos consumidores: Assegurar uma melhor aplicação e a modernização das normas
da UE em matéria de defesa do consumidor - debate na terça-feira e votação de uma diretiva
na quarta-feira
 
Plataformas  digitais:  Promoção  da  equidade  e  da  transparência  para  os  utilizadores
empresariais de serviços de intermediação em linha - debate na terça-feira e votação de um
regulamento na quarta-feira
 
Estado de direito na Roménia - debate na segunda-feira
 
Fracasso na adoção de um imposto sobre serviços digitais na UE - debate na segunda-
feira, com uma ronda de oradores em nome dos grupos políticos (o PE adotou a sua posição
em dezembro)
 
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha - votação da posição do PE em
primeira leitura na quarta-feira
 
Comercialização e utilização de precursores de explosivos - votação de um regulamento
na terça-feira
 
Mecanismo Interligar a Europa 2021–2027 - votação do acordo preliminar alcançado com o
Conselho na quarta-feira
 
Situação na Líbia - debate na terça-feira
 
Proteger  a  integridade  das  eleições  europeias,  em particular  no  que  diz  respeito  às
ameaças  internacionais  à  cibersegurança  -  debate  na  terça-feira
 
Brexit: Medidas no domínio da execução e financiamento do orçamento geral da UE em
2019 no respeitante à saída do Reino Unido da União - votação de um regulamento na quarta-
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181204IPR20819/banking-package-parliament-and-council-reach-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32148/deal-reached-to-beef-up-eu-financial-watchdogs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190214IPR26425/online-platforms-required-by-law-to-be-more-transparent-with-eu-businesses
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181205IPR20944/parlamento-europeu-quer-imposto-sobre-servicos-digitais-mais-ambicioso
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181205IPR20944/parlamento-europeu-quer-imposto-sobre-servicos-digitais-mais-ambicioso
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0103(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0228(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190408IPR35411/contingency-plan-for-no-deal-brexit-to-keep-eu-budget-funding-in-2019
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