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O primeiro-ministro português vai discursar no Parlamento Europeu (PE) na quarta-
feira,  14  de  março,  às  10h00.  António  Costa  será  o  terceiro  líder  europeu  a
participar no ciclo de debates sobre o futuro da Europa, numa sessão plenária que
será marcada pelo orçamento de longo prazo da União Europeia (UE), o Brexit, o
semestre europeu de coordenação das políticas económicas, a luta contra a elisão
e a evasão fiscais das empresas e a política regional, entre outros temas. 

A posição do PE sobre o  orçamento de longo prazo da União e  a  reforma do
sistema de recursos próprios vai ser debatida na terça-feira, às 15h00, e votada na
quarta-feira. Os eurodeputados defendem o apoio contínuo às políticas comuns da
agricultura e das pescas e à política de coesão, que se traduzem em “benefícios
tangíveis” para os cidadãos, e um financiamento adequado para fazer face a novos
desafios, como a migração e a segurança.  

A manhã de terça-feira será dedicada a debates sobre as orientações para o quadro
das futuras relações entre a UE e o Reino Unido e sobre a próxima cimeira dos
líderes europeus, que se realiza a 22 e 23 de março. O grupo diretor do PE sobre o
Brexit, que preparou uma proposta de resolução que será votada na quarta-feira,
considera que um "acordo de associação" entre a UE e o Reino Unido poderia ser
um quadro apropriado para as futuras relações entre as partes.  

O PE vai votar na quinta-feira duas propostas sobre a tributação das empresas,
visando  assegurar  que  estas  paguem  impostos  no  país  onde  os  lucros  são
efetivamente gerados. Os eurodeputados querem que estas regras se apliquem
também  às  empresas  com  “presença  digital”  na  UE,  tendo  em  conta  as
especificidades da economia digital  globalizada e o valor comercial  dos dados
pessoais. 

A imposição de direitos de importação adicionais sobre as exportações de aço e
alumínio da UE, anunciada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, no início de
março, e as contramedidas planeadas pela UE vão ser discutidas com a comissária
europeia  do  Comércio,  Cecilia  Malmström,  na  quarta-feira,  às  8h30.  Os
eurodeputados  têm apelado  a  uma reação  firme por  parte  da  Comissão  para
proteger  o  emprego  e  a  indústria  na  Europa. 

A política de coesão deve continuar a constituir uma prioridade para a UE e ser
dotada de um financiamento “ambicioso”, diz um relatório da comissão parlamentar
do Desenvolvimento Regional  que vai  ser  votado na terça-feira.  O documento
centra-se nas regiões com baixo crescimento pertencentes à Itália, a Espanha, à
Grécia e a Portugal e nas regiões com baixos rendimentos na Bulgária, Hungria,
Polónia e Roménia. 

Os relatórios anuais das comissões parlamentares dos Assuntos Económicos e do
Emprego sobre o Semestre Europeu - o ciclo anual de coordenação das políticas
económicas e orçamentais a nível da UE - vão ser discutidos em plenário na terça-
feira e votados na quarta-feira. A posição do PE será enviada aos líderes europeus
antes da cimeira de 22 e 23 de março, que abordará várias questões relacionadas
com o emprego, o crescimento e a competitividade.
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A comissão das Pescas vai recomendar ao plenário que aprove a denúncia do
acordo de pesca entre a UE e as Comores devido ao incumprimento por este país
dos compromissos assumidos em matéria de luta contra a pesca ilegal. Este acordo
permitia  a  atribuição de licenças para  atuneiros  cercadores e  palangreiros  de
superfície de Espanha, França e Portugal, mas diversos constrangimentos, como a
pirataria, conduziram à não utilização das mesmas. O eurodeputado português João
Ferreira é o relator do PE. 

O PE vai realizar um debate sobre a liberdade de imprensa e a segurança dos
jornalistas na UE, no seguimento do assassínio do jornalista de investigação Ján
Kuciak e da sua companheira, Martina Kušnírová, na Eslováquia. As revelações
sobre o possível desvio de fundos europeus no país e o envolvimento de grupos de
criminalidade organizada serão também abordados no debate,  agendado para
quarta-feira à tarde. 

Novo vice-presidente do BCE / Situação na Síria / Cibercriminalidade / Integridade
política da Comissão Europeia
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Isabel Teixeira NADKARNI BXL: (+32) 2 28 32198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 498 98 33 36
ROLE: Serviço de Imprensa
EMAIL: imprensa-PT@europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/plenary

Mais informação
• 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
• Podcasts do Serviço de Estudos do PE
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Debate  com  António  Costa  sobre  o  futuro  da
Europa  
 
O primeiro-ministro português vai discursar no Parlamento Europeu (PE) na quarta-
feira, 14 de março, às 10h00. António Costa será o terceiro líder europeu a participar
no ciclo de debates sobre o futuro da Europa,  numa sessão plenária que será
marcada  pelo  orçamento  de  longo  prazo  da  União  Europeia  (UE),  o  Brexit,  o
semestre europeu de coordenação das políticas económicas, a luta contra a elisão
e a evasão fiscais das empresas e a política regional, entre outros temas.
 
Após o debate no hemiciclo de Estrasburgo, que durará cerca de duas horas (das 10h00
às 11h50) e que será transmitido em direto no sítio Web do Parlamento Europeu, o
primeiro-ministro António Costa e o presidente do PE, Antonio Tajani, farão declarações à
imprensa, às 12h30, junto à sala do protocolo.
 
 
O primeiro-ministro português almoça em seguida com o presidente do PE e outros
convidados e encontra-se, às 15h00, com os eurodeputados e funcionários portugueses
no PE.
 
 
António Costa foi eurodeputado e vice-presidente do PE de julho de 2004 a março de
2005, tendo renunciado ao mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado e da
Administração Interna em Portugal.
 
 
O discurso de António Costa 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, tendo
começado  com  o  primeiro-ministro  da  Irlanda,  Leo  Varadkar,  em  17  de  janeiro,  e
continuado com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, em 6 de fevereiro.
 
 
Depois do primeiro-ministro português, será a vez do Presidente francês, Emmanuel
Macron, intervir perante os eurodeputados, na sessão plenária de abril.
 
 
Debate: 14/03/2018
 
Contactos: Isabel Teixeira Nadkarni (Serviço de Imprensa do PE) e Teresa Coutinho
(Gabinete do PE em Lisboa)
 
#FutureofEurope @antoniocostapm
 

 
Mais informação
• Biografia de António Costa
• Cargos ocupados por António Costa no Parlamento Europeu
• Comunicado de imprensa - Parlamento Europeu apresenta a sua visão sobre o futuro da UE (17 de

fevereiro de 2017)
• Material multimédia sobre o futuro da Europa
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Quadro financeiro plurianual da UE pós-2020
 
A posição do PE sobre  o  orçamento  de  longo prazo  da  União  e  a  reforma do
sistema de recursos próprios vai ser debatida na terça-feira, às 15h00, e votada na
quarta-feira. Os eurodeputados defendem o apoio contínuo às políticas comuns da
agricultura e das pescas e à política de coesão, que se traduzem em “benefícios
tangíveis” para os cidadãos, e um financiamento adequado para fazer face a novos
desafios, como a migração e a segurança. 
 
A comissão parlamentar  dos Orçamentos avalia  os limites máximos necessários de
despesas  do  próximo  quadro  financeiro  plurianual  (QFP)  em 1,3  % do  rendimento
nacional bruto (RNB) da UE a 27, tendo em conta a saída do Reino Unido da União e as
prioridades do bloco europeu para 2021-2027. Os eurodeputados propõem também a
criação de novos recursos próprios para o orçamento da UE, provenientes da tributação
das transações financeiras, das empresas do setor digital e das emissões poluentes.
 
 
“Uma Europa mais forte e mais ambiciosa só pode ser concretizada se for dotada de
meios  financeiros  reforçados”,  notam  os  parlamentares,  propondo  o  aumento  do
orçamento da UE para 1,3 % do RNB (atualmente o orçamento comunitário representa
cerca de 1 %), de modo a garantir o “apoio contínuo” a políticas existentes, como as
políticas comuns da agricultura e das pescas e a política de coesão, e um financiamento
adequado para dar resposta a novos desafios, como a migração, a segurança e a defesa.
 
 
Entre as propostas da comissão parlamentar dos Orçamentos sobre o QFP pós-2020
incluem-se:
 

o reforço dos programas dedicados à mobilidade dos estudantes (Erasmus+), à
investigação, à luta contra o desemprego dos jovens e ao apoio às pequenas e
médias empresas, bem como dos investimentos em infraestruturas através do
Mecanismo Interligar a Europa;
 
maior flexibilidade para fazer face a circunstâncias imprevistas que possam
surgir  no  decurso  do  QFP,  mantendo-se  as  dotações  não  utilizadas  no
orçamento  comunitário;
 
a integração no orçamento da UE de instrumentos atualmente à margem do
QFP, como o Fundo Europeu de Desenvolvimento, o Mecanismo Europeu de
Estabilidade e outros instrumentos financeiros ou fundos fiduciários;
 
a criação de um mecanismo que preveja “consequências financeiras” para os
Estados-Membros que não respeitem os valores europeus definidos no artigo
2.°  do  Tratado,  mas  fora  do  orçamento  da  UE  para  assegurar  que  os
beneficiários finais dos fundos não sejam afetados por violações das quais não
são responsáveis;
 
após 2027, o QFP deve passar a cobrir um período de 5+5 anos (em vez dos
atuais  sete),  com uma revisão intercalar  obrigatória,  de modo a alinhar  os
futuros QFP com a duração da legislatura do PE e o mandato da Comissão (os
eurodeputados consideram que o calendário das próximas eleições europeias,
em maio de 2019, não permite que uma solução «5 +5» seja imediatamente
instaurada).
 

Lado das receitas: Criação de novos recursos próprios da UE Os eurodeputados
afirmam que, a menos que os Estados-Membros aceitem um aumento significativo do
nível das suas contribuições nacionais para o orçamento da UE, “a introdução de novos
recursos próprios da União é a única opção para financiar adequadamente o próximo
QFP”.
 
 
O relatório da comissão parlamentar dos Orçamentos sobre a reforma do sistema de
recursos próprios segue as linhas do relatório elaborado pelo Grupo de Alto Nível sobre
os Recursos Próprios, presidido por Mario Monti.
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O documento defende a  introdução progressiva de novos recursos próprios  da UE,
baseados nos seguintes  elementos:
 

reforma do IVA (este recurso representa atualmente cerca de 12 % das receitas
da UE);
 
receitas provenientes do imposto sobre as sociedades que fiquem sujeitas a
uma matéria coletável comum consolidada (MCCCIS);
 
tributação das atividades financeiras,  como o imposto sobre as transações
financeiras;
 
tributação das empresas do setor digital;
 
fiscalidade ambiental.
 

 
 
Os eurodeputados esperam que a quota-parte das contribuições nacionais com base no
RNB sofra uma redução de 40 % em resultado desta revisão do sistema de recursos
próprios. A comissão parlamentar dos Orçamentos apela também à abolição de todos os
abatimentos e correções de que beneficiam alguns Estados-Membros.
 
 
Próximos passos A Comissão Europeia irá apresentar o seu pacote de propostas sobre
o QFP pós-2020, incluindo os futuros recursos próprios, no início de maio. Depois de
acordado, o QFP necessita da aprovação do PE para poder entrar em vigor.
 
 
Os eurodeputados manifestam a sua disponibilidade para encetar imediatamente um
diálogo com a Comissão e o Conselho sobre o QFP, com vista a facilitar as negociações
posteriores e permitir a conclusão de um acordo antes das próximas eleições europeias.
 
 
Debate: 13/03/2018
 
Votação: 14/03/2018
 
Processo: relatórios de iniciativa
 
Relatores: Jan Olbrycht (PPE, PL) e Isabelle Thomas (S&D, FR), sobre o próximo QFP
pós-2020; Gérard Deprez (ALDE, BE) e Janusz Lewandowski (PPE, PL), sobre a reforma
do sistema de recursos próprios da UE
 
Contactos no Serviço de Imprensa: Isabel Teixeira Nadkarni e Armin Wisdorff
 
 
 

 
Mais informação
• Relatório sobre o próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020
• Relatório sobre a reforma do sistema de recursos próprios da UE
• Ficha explicativa sobre o quadro financeiro plurianual
• Ficha explicativa sobre os recursos próprios
• Mitos e factos sobre o orçamento da UE
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Relações entre a UE e o Reino Unido após o Brexit
 
A manhã de terça-feira será dedicada a debates sobre as orientações para o quadro
das futuras relações entre a UE e o Reino Unido e sobre a próxima cimeira dos
líderes europeus, que se realiza a 22 e 23 de março. O grupo diretor do PE sobre o
Brexit, que preparou uma proposta de resolução que será votada na quarta-feira,
considera que um "acordo de associação" entre a UE e o Reino Unido poderia ser
um quadro apropriado para as futuras relações entre as partes. 
 
O Conselho Europeu de março, reunido a 27, deverá analisar a situação das negociações
do Brexit e adotar novas orientações. Qualquer acordo sobre a saída do Reino Unido da
UE ou sobre as futuras relações bilaterais só poderá entrar em vigor após a aprovação do
PE.
 
 
A assembleia europeia aprovou anteriormente três resoluções sobre as negociações do
Brexit, em 5 de abril, 3 de outubro e 13 de dezembro de 2017.
 
 
Debate: 13/03/2018
 
Votação: 14/03/2018
 
Processo: resolução
 

 
Mais informação
• Proposta de resolução
• Grupo diretor do PE sobre o Brexit
• Destaques da ordem do dia do Conselho Europeu de 22 e 23 de março de 2018
• Comunicado de imprensa - Brexit: Eurodeputados de acordo com passagem à segunda fase de

negociações com Reino Unido (13 de dezembro de 2017)
• Comunicado de imprensa - Brexit: Parlamento Europeu quer “mudanças palpáveis” e propostas

concretas do Reino Unido (3 de outubro de 2017)
• Comunicado de imprensa - Brexit: PE define linhas vermelhas para as negociações (5 de abril de 2017)
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Novo regime  para  a  tributação  das  sociedades,
incluindo  empresas  digitais
 
O PE vai votar na quinta-feira duas propostas sobre a tributação das empresas,
visando  assegurar  que  estas  paguem  impostos  no  país  onde  os  lucros  são
efetivamente gerados. Os eurodeputados querem que estas regras se apliquem
também  às  empresas  com  “presença  digital”  na  UE,  tendo  em  conta  as
especificidades da economia digital globalizada e o valor comercial dos dados
pessoais.
 
A reforma da tributação das sociedades inclui uma proposta sobre uma matéria coletável
comum do imposto sobre as sociedades (MCCIS) e outra sobre uma matéria coletável
comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS).
 
 
A  MCCIS  prevê  um  conjunto  único  de  regras  para  o  cálculo  da  matéria  coletável,
enquanto a MCCCIS introduz um elemento de consolidação que permitiria às empresas
compensar as perdas sofridas num Estado-Membro com os lucros obtidos noutro Estado-
Membro.
 
 
Estas medidas têm por objetivo combater as práticas de planeamento fiscal agressivo e
aumentar a transparência fiscal. As empresas passariam a dispor de um conjunto único
de regras para calcular os seus lucros tributáveis em toda a UE.
 
 
Empresas com “presença digital” na UE Os eurodeputados querem que as empresas
com atividade na UE mas sem um estabelecimento físico sejam tratadas da mesma forma
que as empresas com um estabelecimento físico na União.
 
 
As novas regras  sobre  a  tributação das sociedades devem abranger  o  conceito  de
“presença  digital”  e  a  captação  do  valor  comercial  dos  dados  pessoais,  defendem,
notando  que  os  sistemas  fiscais  modernos  do  século  XXI  devem  ter  em  conta  as
especificidades  da  nova  economia  digital  globalizada.
 
 
Consolidação para combater a elisão fiscal A proposta sobre uma matéria coletável
comum  consolidada  do  imposto  sobre  as  sociedades  (MCCCIS)  visa  eliminar  as
assimetrias entre os sistemas nacionais atualmente exploradas através do planeamento
fiscal  agressivo.  Várias empresas multinacionais aproveitam estas assimetrias para
transferir  os  seus  lucros  para  Estados-Membros  com  taxas  de  imposto  sobre  as
sociedades  mais  baixas.
 
 
De acordo  com a  proposta,  os  lucros  tributáveis  seriam repartidos  pelos  Estados-
Membros onde a empresa exerce a sua atividade. O rendimento seria afetado ao local em
que  o  valor  é  gerado  através  de  uma  fórmula  baseada  em  três  fatores  de  igual
ponderação: ativos, mão de obra e vendas. Os eurodeputados propõem o aditamento de
um quarto fator - a recolha e exploração de dados pessoais para fins comerciais -, de
modo a assegurar que a MCCCIS seja também aplicável às atividades digitais.
 
 
A Comissão Europeia propunha que a MCCCIS fosse obrigatória apenas para as grandes
empresas, ou seja, grupos contabilísticos com um volume de negócios consolidado do
grupo superior a 750 milhões de euros. Os eurodeputados querem que este limiar deixe
de existir dentro de sete anos, passando o novo regime a aplicar-se a todas as empresas.
 
 
O executivo comunitário previa também que, numa primeira fase, fossem acordadas as
regras sobre a matéria coletável comum, antes de se abordar, numa segunda fase, a
questão da consolidação. Os eurodeputados defendem que o elemento de consolidação é
uma condição sine qua non do novo sistema de tributação e que deve ser introduzido em
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simultâneo com o regime comum de imposto sobre as sociedades.
 
 
As taxas de imposto sobre as sociedades não são abrangidas por  estas propostas,
continuando a ser  um domínio da soberania nacional.
 
 
Próximos passos Depois de o PE ser consultado sobre as propostas, estas terão ainda
de ser aprovadas pelo Conselho de Ministros da UE, por unanimidade.
 
 
Debate: 14/03/2018
 
Votação: 15/03/2018
 
Processo: consulta
 
Relatores: Alain Lamassoure (PPE, FR), sobre a matéria coletável comum consolidada do
imposto sobre as sociedades, e Paul Tang (S&D, NL), sobre a matéria coletável comum
do imposto sobre as sociedades
 
Contactos no Serviço de Imprensa: Isabel Teixeira Nadkarni e Hyun-Sung Khang
 

 
Mais informação
• Relatório sobre a proposta de diretiva relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto

sobre as sociedades (MCCCIS)
• Relatório sobre a proposta de diretiva relativa a uma matéria coletável comum do imposto sobre as

sociedades
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0336(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0336(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0337(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0337(CNS)


Debate sobre as restrições norte-americanas às
exportações de aço e alumínio da UE
 
A imposição de direitos de importação adicionais sobre as exportações de aço e
alumínio da UE, anunciada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, no início de
março, e as contramedidas planeadas pela UE vão ser discutidas com a comissária
europeia  do  Comércio,  Cecilia  Malmström,  na  quarta-feira,  às  8h30.  Os
eurodeputados  têm  apelado  a  uma  reação  firme  por  parte  da  Comissão  para
proteger  o  emprego  e  a  indústria  na  Europa.
 
Num outro debate, agendado para quarta-feira à tarde, os parlamentares vão questionar o
executivo comunitário sobre as medidas que pretende tomar face ao aumento pelos EUA
dos direitos aduaneiros aplicáveis às azeitonas espanholas.
 
 
Debates: 14/03/2018
 

 
Mais informação
• Comunicado de imprensa da Comissão sobre a imposição pelos EUA de restrições ao aço e ao alumínio

lesivas para UE (1 de março de 2018)
• Pergunta à Comissão sobre o ataque dos EUA ao apoio dado pela UE à sua agricultura no âmbito da

PAC (no contexto das azeitonas espanholas)
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//PT


Estratégias  e  fundos  para  as  regiões  menos
desenvolvidas
 
A política de coesão deve continuar a constituir uma prioridade para a UE e ser
dotada de um financiamento “ambicioso”, diz um relatório da comissão parlamentar
do Desenvolvimento Regional  que vai  ser  votado na terça-feira.  O documento
centra-se nas regiões com baixo crescimento pertencentes à Itália, a Espanha, à
Grécia e a Portugal e nas regiões com baixos rendimentos na Bulgária, Hungria,
Polónia e Roménia.
 
Os  eurodeputados  instam  a  Comissão  e  os  Estados-Membros  a  desenvolverem
estratégias, programas e ações adaptados às diferentes regiões menos desenvolvidas
para acelerar a sua convergência e garantir as melhores soluções em matéria de criação
de emprego, crescimento económico e desenvolvimento sustentável.
 
 
O relatório visa identificar soluções possíveis para apoiar o crescimento e aumentar as
receitas nas regiões menos desenvolvidas da UE. Trata-se de 47 regiões pertencentes a
oito Estados-Membros: as “regiões com baixo crescimento”, com um PIB per capita que
pode atingir 90 % da média da UE, mas com uma persistente falta de crescimento (é o
caso de regiões de Itália, de Espanha, da Grécia e de Portugal), e as “regiões de baixos
rendimentos”, onde o PIB per capita está a aumentar, mas ainda é inferior a 50 % da
média da UE (regiões da Bulgária, Hungria, Polónia e Roménia).
 
 
Cerca de um em cada seis residentes da UE vive numa região menos desenvolvida (83
milhões de habitantes), dos quais 32 milhões vivem em regiões com baixos rendimentos e
51 milhões em regiões com baixo crescimento.
 
 
Debate: 12/03/2018
 
Votação: 13/03/2018
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatora: Michela Giuffrida (S&D, IT)
 
Contactos no Serviço de Imprensa: Isabel Teixeira Nadkarni e Kristina Elefterie 
 

 
Mais informação
• Relatório sobre as regiões menos desenvolvidas na UE
• Documento de trabalho da Comissão, de 10 de abril de 2017, sobre a competitividade em regiões com

baixos rendimentos e com baixo crescimento: relatório sobre as regiões menos desenvolvidas
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0046&language=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions report_en.pdf


Prioridades  económicas  e  sociais  do  Semestre
Europeu  de  2018
 
Os relatórios anuais das comissões parlamentares dos Assuntos Económicos e do
Emprego sobre o Semestre Europeu - o ciclo anual de coordenação das políticas
económicas e orçamentais a nível da UE - vão ser discutidos em plenário na terça-
feira e votados na quarta-feira. A posição do PE será enviada aos líderes europeus
antes da cimeira de 22 e 23 de março, que abordará várias questões relacionadas
com o emprego, o crescimento e a competitividade.
 
No Pacote de inverno do Semestre Europeu, apresentado a 7 de março, a Comissão
Europeia anunciou que Portugal saiu da lista de países que registam "desequilíbrios
macroeconómicos  excessivos".  O  comissário  europeu  responsável  pelos  Assuntos
Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, disse que o país foi recompensado pelos
progressos realizados “com uma mudança de categoria positiva”, passando a integrar um
grupo de oito países que apresentam "desequilíbrios económicos" (a par da Bulgária,
França, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Espanha e Suécia). Em relação à Bulgária e a
Portugal, a Comissão acrescentou que continua a ser necessário envidar mais esforços
para se alcançar uma correção sustentável dos desequilíbrios.
 
 
Debate: 13/03/2018
 
Votação: 14/03/2018
 
Processo: relatórios de iniciativa
 
Relatores:  Hugues Bayet (S&D, BE),  relator da comissão parlamentar dos Assuntos
Económicos  e  Monetários,  e  Krzysztof  Hetman  (PPE,  PL),  relator  da  comissão
parlamentar  do  Emprego  e  dos  Assuntos  Sociais
 

 
Mais informação
• Relatório sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do

Crescimento para 2018
• Relatório sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e

relativos ao emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018
• Comunicado de imprensa da Comissão, de 7 de março de 2018 - Pacote de inverno do Semestre

Europeu: análise dos progressos dos Estados-Membros no cumprimento das suas prioridades
económicas e sociais

• Destaques da ordem do dia do Conselho Europeu de 22 e 23 de março de 2018
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0047&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0047&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2260(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2260(INI)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/03/22-23/


Denúncia  do  acordo  de  pesca  entre  a  UE  e  as
Comores
 
A comissão das Pescas vai recomendar ao plenário que aprove a denúncia do
acordo de pesca entre a UE e as Comores devido ao incumprimento por este país
dos compromissos assumidos em matéria de luta contra a pesca ilegal. Este acordo
permitia  a  atribuição de licenças para atuneiros cercadores e  palangreiros de
superfície de Espanha, França e Portugal, mas diversos constrangimentos, como a
pirataria, conduziram à não utilização das mesmas. O eurodeputado português
João Ferreira é o relator do PE.
 
O acordo de pesca entre a UE e as Comores faz parte da rede de acordos de pesca do
atum no Oceano Índico. O acordo pode ser denunciado por qualquer das partes em caso
de circunstâncias graves, nomeadamente o incumprimento dos compromissos por elas
assumidos em matéria de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
(pesca INN).
 
 
O envolvimento das Comores em operações que violam o regulamento relativo à pesca
INN, nomeadamente ao permitir a troca de bandeira a embarcações envolvidas neste tipo
de pesca, levou a UE a notificar as Comores, em outubro de 2015, da possibilidade de
serem identificadas como país não colaborante – facto que se veio a verificar em maio e
julho de 2017, com a atribuição de um “cartão vermelho”.
 
 
Após o processo de diálogo iniciado pela Comissão Europeia, as Comores não adotaram,
num prazo razoável, as medidas necessárias para resolver os problemas identificados.
Dada a ausência de reação por parte das autoridades comorianas, a Comissão propõe a
denúncia do acordo de pesca, a qual necessita da aprovação do PE.
 
 
Este acordo incidia numa contrapartida financeira total de 1.845.750 euros e permitia a
atribuição de 45 licenças para atuneiros cercadores e 25 para palangreiros de superfície,
partilhadas entre Espanha, França e Portugal (três palangreiros de superfície, no caso de
Portugal). A concretização do acordo teve diversos constrangimentos, como a pirataria, o
que conduziu à não utilização dessas licenças de pesca.
 
 
O impacto que a denúncia deste acordo terá nas frotas dos Estados-Membros da UE
“pode ser considerado negligenciável”, respondeu o comissário europeu responsável
pelas Pescas, Karmenu Vella, a uma pergunta do eurodeputado e relator João Ferreira,
“porquanto, à data em que a proposta de denúncia foi apresentada ao Conselho, não
havia um protocolo em vigor, estando as mesmas frotas impedidas de operar em águas
comorianas desde 1 de janeiro de 2017”.
 
 
O  comissário  europeu  nota  também  que,  uma  vez  que  as  frotas  da  UE  não  se
encontravam ativas, e que as infraestruturas em terra, assim como a capacidade de
manuseamento e de transformação, eram inexistentes, aquelas frotas não contribuíam
diretamente para a economia nem para o tecido social das Comores.
 
 
A par do relatório que recomenda ao plenário que aprove a denúncia deste acordo, a
comissão parlamentar das Pescas vai apresentar uma resolução com propostas que
possam contribuir para a continuidade do apoio ao desenvolvimento e para a facilitação
da melhoria das condições de pesca nas Comores.
 
 
O primeiro acordo de pesca concluído entre a UE e as Comores data de 1988.
 
 
Debate: 14/03/2018

Sessão plenária

20180305NEW99009 - 12/15

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_pt
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_pt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0889&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1332&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-006339&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-006339&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-006339&language=PT


Votação: 15/03/2018
 
Processo: aprovação
 
Relator: João Ferreira (CEUE/EVN, PT)
 
Contactos no Serviço de Imprensa: Isabel Teixeira Nadkarni e Kristina Elefterie 
 

 
Mais informação
• Recomendação relativa à denúncia do acordo de parceria no setor da pesca entre a Comunidade

Europeia e a União das Comores
• Resolução não legislativa sobre a proposta de decisão que denuncia o acordo de parceria no setor da

pesca entre a Comunidade Europeia e a União das Comores
• Principais pontos do acordo de parceria no domínio da pesca com as Comores
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0241(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0241(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2266(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2266(INI)
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/comoros_pt


Proteção dos jornalistas na UE e possível desvio
de fundos europeus na Eslováquia
 
O PE vai  realizar um debate sobre a liberdade de imprensa e a segurança dos
jornalistas na UE, no seguimento do assassínio do jornalista de investigação Ján
Kuciak e da sua companheira, Martina Kušnírová, na Eslováquia. As revelações
sobre o possível desvio de fundos europeus no país e o envolvimento de grupos de
criminalidade organizada serão também abordados no debate,  agendado para
quarta-feira  à  tarde.
 
Uma delegação de seis eurodeputados está na Eslováquia esta quinta e sexta-feira, 8 e 9
de março, para averiguar a situação no país. O PE votará depois uma resolução na
sessão plenária de abril.
 
 
O PE fez um minuto de silêncio em memória de Ján Kuciak e Martina Kušnírová na
abertura da sessão plenária de 28 de fevereiro. “É um ataque inaceitável à liberdade de
imprensa, que é um dos pilares da nossa democracia”, disse o presidente do PE, Antonio
Tajani, recordando o assassínio, há apenas uns meses, da jornalista maltesa Daphne
Caruana Galizia.
 
 
Ján Kuciak estava determinado a apurar a verdade sobre financiamentos suspeitos e
sobre a evasão fiscal, independentemente de quem estivesse envolvido. “A polícia está a
trabalhar com base na premissa de que foi morto para que fossem interrompidas as suas
investigações”, afirmou Tajani. “É inaceitável que dentro da UE um jornalista seja morto
por desempenhar a sua função”, acrescentou, pedindo às autoridades eslovacas que
desvendem a verdade.
 
 
Debate: 14/03/2018
 
Votação: sessão plenária de abril
 
Processo: resolução
 

 
Mais informação
• Vídeo: Declarações de Antonio Tajani sobre o assassínio do jornalista de investigação Ján Kuciak e

minuto de silêncio no PE
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv


•

•

•

•

•

•

•

•

Outros assuntos em destaque
 
Novo vice-presidente do BCE / Situação na Síria / Cibercriminalidade / Integridade
política da Comissão Europeia
 

Nomeação para o cargo de vice-presidente do Banco Central  Europeu
(Luis de Guindos)  -  votação na quarta-feira 
Composição da comissão especial do PE sobre os crimes financeiros e a
elisão e a evasão fiscais - aprovação da lista dos membros titulares da nova
comissão na quarta-feira 
Situação na Síria - debate na terça-feira e votação de uma resolução na quinta-
feira 
Perspetivas da UE para a primeira reunião do Conselho Conjunto UE-Cuba
- debate na terça-feira 
Cooperação internacional na luta contra a cibercriminalidade - ameaça aos
serviços públicos - debate na quarta-feira (Artigo 153.º-A do Regimento do PE:
Debate sobre assuntos de atualidade a pedido de um grupo político) 
Integridade política da Comissão Europeia, em particular a nomeação do
secretário-geral da Comissão - debate na segunda-feira 
Serviços transfronteiriços de entrega de encomendas - debate na segunda-
feira e votação de um novo regulamento na terça-feira 
Localização da sede da Agência Europeia de Medicamentos - votação na
quinta-feira
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