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A oito meses das eleições europeias de maio de 2019, o Parlamento Europeu (PE)
vai  debater  o  estado  da  União  com  o  presidente  da  Comissão,  Jean-Claude
Juncker,  na  quarta-feira. 

As  emendas  dos  eurodeputados  à  proposta  relativa  aos  direitos  de  autor  no
mercado único digital vão ser discutidas em plenário na terça-feira à tarde e votadas
na quarta-feira.  

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, vai ser o nono líder europeu a participar
no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, que se realiza na terça-feira, às
9h00. 

O PE vai votar o regulamento que institui o Corpo Europeu de Solidariedade, que
dará aos jovens mais oportunidades de participarem em ações de voluntariado e
projetos de apoio a comunidades. 

Na terça-feira, às 15h00, os eurodeputados vão debater a situação do Estado de
direito na Hungria na presença do primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, que
intervirá no início do debate.  

O PE vai aprovar regras a nível europeu sobre a definição das infrações penais e
das sanções aplicáveis ao branqueamento de capitais.  

Os dados sobre os investimentos chineses nos países da UE devem ser partilhados
com as instituições europeias e os outros Estados-Membros, defende um relatório
sobre as relações UE-China.  

Os  eurodeputados  temem  que  as  decisões  unilaterais  dos  EUA,  como  a
desvinculação de acordos internacionais e o incitamento de tensões comerciais,
possam comprometer a relação com a UE.  
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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 sobre o estado da União com Jean-Claude
Juncker
 
A oito meses das eleições europeias de maio de 2019, o Parlamento Europeu (PE)
vai debater o estado da União com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker,
na quarta-feira.
 
O quarto e último discurso de Juncker sobre o estado da União Europeia (UE) terá início
às 9h00, seguindo-se um debate com os eurodeputados, até ao meio dia.
 
O presidente da Comissão deverá referir o impacto das medidas propostas pelo executivo
comunitário nas suas dez áreas prioritárias e revelar o que a Comissão pretende ainda
apresentar no período que antecede as eleições europeias.
 
Os eurodeputados irão fazer o balanço dos resultados da “Comissão Juncker” até à data
e definir as prioridades a alcançar pela UE27 antes de maio de 2019.
 
Contexto
 
O debate sobre o estado da União é um momento fundamental do processo de controlo
democrático que o Parlamento Europeu exerce sobre o executivo comunitário. É feita
uma avaliação do que foi alcançado no último ano, apresentam-se as prioridades para o
ano seguinte e discutem-se os desafios mais prementes enfrentados pela UE.
 
O primeiro discurso no PE sobre o estado da União foi proferido pelo anterior presidente
da Comissão, José Manuel Durão Barroso, em 7 de setembro de 2010.
 
Debate: 12/09/2018
 

 
Mais informação
• Vídeo e informação sobre o debate sobre o estado da União (SOTEU 2018)
• Transmissão ao vivo no sítio Web do PE (EP Live)
• Comunicado de imprensa da Comissão Europeia a anunciar o debate
• Anteriores discursos sobre o estado da União
• Nota do Serviço de Estudos do PE sobre as dez prioridades políticas da Comissão Juncker
• Material multimédia
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https://ec.europa.eu/commission/priorities_pt
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/estado-da-uniao-europeia-tempo-de-conferir-os-nossos-progressos
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/video?date=12-09-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_pt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk


Direitos de autor: PE debate e vota alterações à
proposta legislativa
 
As emendas  dos  eurodeputados  à  proposta  relativa  aos  direitos  de  autor  no
mercado único  digital  vão  ser  discutidas  em plenário  na  terça-feira  à  tarde  e
votadas  na  quarta-feira.  
 
O  PE  decidiu  em  julho  voltar  a  este  tema  em  setembro  para  uma  análise  mais
aprofundada.  O  debate  em  plenário  realiza-se  na  terça-feira,  a  partir  das  16h30,
permitindo que os eurodeputados expressem os seus pontos de vista e discutam as
questões que o PE deverá defender nas futuras negociações com os Estados-Membros.
 
As alterações apresentadas à proposta legislativa serão votadas na quarta-feira, a partir
das 12h30.
 
O texto que for aprovado em plenário constituirá o mandato do PE para as negociações
com o Conselho da UE (Estados-Membros).
 
Debate: 11/09/2018
 
Votação: 12/09/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Axel Voss (PPE, DE)
 

 
Mais informação
• As alterações que forem apresentadas à proposta serão publicadas aqui
• Observatório legislativo
• Comunicado de imprensa - Direitos de autor: Parlamento Europeu vota emendas ao texto em setembro

(5 de julho de 2018)
• Nota do Serviço de Estudos do PE
• Material multimédia
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0280(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180628IPR06809/direitos-de-autor-parlamento-europeu-vota-emendas-ao-texto-em-setembro
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180628IPR06809/direitos-de-autor-parlamento-europeu-vota-emendas-ao-texto-em-setembro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk
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Debate com o primeiro-ministro da Grécia sobre o
futuro da Europa     
 
O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, vai ser o nono líder europeu a participar
no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, que se realiza na terça-feira, às
9h00.
 
Alexis Tsipras, do partido Syriza, lidera o governo da Grécia desde 2015. Depois do
debate em plenário, fará declarações à imprensa com o presidente do PE, Antonio Tajani,
às 12h45.
 
O discurso do primeiro-ministro grego 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);
 
o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković (6 de fevereiro);
 
o primeiro-ministro de Portugal, António Costa (14 de março);
 
o Presidente da França, Emmanuel Macron (17 de abril);
 
o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel (3 de maio);
 
o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel (30 de maio);
 
o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte (13 de junho);
 
o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki (4 de julho).
 

Depois de Alexis Tsipras, será a vez do primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas, intervir
perante os eurodeputados, em outubro.
 
Debate: 11/09/2018
 

 
Mais informação
• Biografia do primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras
• Em destaque: Futuro da Europa
• Material multimédia
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https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/uma-europa-melhor-para-os-seus-cidadaos
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Criação do Corpo Europeu de Solidariedade
 
O PE vai votar o regulamento que institui o Corpo Europeu de Solidariedade, que
dará aos jovens mais oportunidades de participarem em ações de voluntariado e
projetos de apoio a comunidades.
 
Com um orçamento de 375,6 milhões de euros para 2018-2020, esta iniciativa visa
promover o espírito de solidariedade dos jovens e permitir que ganhem experiência
no terreno, por exemplo, em atividades relacionadas com a proteção do ambiente, a
educação, o fornecimento de produtos alimentares e não alimentares, a receção e
integração de refugiados e a prevenção, preparação e recuperação em caso de
catástrofes naturais.
 
O regulamento acordado entre o PE o Conselho determina que 90% do apoio financeiro
será consagrado às colocações em ações de voluntariado e 10% às colocações em
estágios e empregos que ajudem os jovens a adquirir competências e conhecimentos
para o futuro.
 
Podem inscrever-se no portal do Corpo Europeu de Solidariedade jovens dos 17 aos 30
anos.  Os  projetos  serão  geridos  por  organizações  que  tenham obtido  um “selo  de
qualidade”. Os jovens registados terão também a possibilidade de formar um grupo de,
pelo menos, 5 participantes e criar e gerir as próprias atividades de solidariedade.
 
Os participantes recebem uma contribuição para custear as suas despesas de viagem e
de seguro. Os voluntários recebem ainda alimentação e alojamento gratuitos, bem como
dinheiro de bolso, durante todo o período da sua atividade.
 
A Comissão Europeia  publicou  no  dia  10  de  agosto  um convite  à  apresentação de
propostas  de  projetos  no  âmbito  do  Corpo Europeu de Solidariedade.
 
Portugal entre os países com mais participantes
 
A primeira fase desta iniciativa, lançada em dezembro de 2016, atraiu o interesse de
muitos jovens europeus. Em inícios do mês de agosto, tinham-se inscrito cerca de 72 mil
jovens, tendo muitos começado a fazer voluntariado, formação ou a trabalhar no apoio a
pessoas e comunidades em situação de necessidade.
 
Até 2 de agosto tinham-se registado 4.533 portugueses para participar no Corpo Europeu
de Solidariedade, sendo Portugal o sexto país mais participativo, de acordo com dados da
Comissão Europeia.
 
Portugal está também entre os países europeus que recebeu mais colocações, ocupando
a quinta posição a nível europeu, depois da Itália, Roménia, Espanha e Polónia.
 
O regulamento que vai ser votado no PE na terça-feira, já acordado com os Estados-
Membros, institui a base jurídica para o Corpo Europeu de Solidariedade e define as
modalidades orçamentais e de execução da iniciativa.
 
O presidente da Comissão,  Jean-Claude Juncker,  anunciou a criação de um Corpo
Europeu de Solidariedade no discurso sobre o estado da União que proferiu no PE há
dois anos.
 
Debate: 10/09/2018
 
Votação: 11/09/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Helga Trüpel (Verdes/ALE, DE)
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https://europa.eu/youth/solidarity_pt
https://europa.eu/youth/solidarity/topics_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_pt.htm
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-007+DOC+XML+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-007+DOC+XML+V0//PT&language=PT


 
Mais informação
• Observatório legislativo
• Ficha informativa sobre o Corpo Europeu de Solidariedade, com dados por país
• Comissão Europeia publica novo convite à apresentação de propostas de projetos (10 de agosto de

2018)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_26june-02.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_pt.htm


•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estado de direito na Hungria: PE vota sobre se UE
deve atuar
 
Na terça-feira, às 15h00, os eurodeputados vão debater a situação do Estado de
direito na Hungria na presença do primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, que
intervirá no início do debate. 
 
Numa votação a realizar no dia seguinte, o PE vai decidir se solicita ou não ao
Conselho que inicie o procedimento previsto no artigo 7.º do Tratado da UE, relativo
à existência de um risco manifesto de violação grave dos valores europeus.
 
A comissão parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
considera que existe um risco manifesto de violação grave, pela Hungria, dos valores
europeus.  Num relatório  que  vai  ser  votado  na  quarta-feira,  pede  ao  plenário  que
apresente uma proposta fundamentada ao Conselho da UE, onde estão representados os
Estados-Membros, convidando-o a tomar as medidas previstas no artigo 7.º do Tratado.
 
É  a  primeira  vez  que  o  PE  elabora  e  vota  um  relatório  sobre  a  oportunidade  de
desencadear este procedimento. Para ser aprovado em plenário, o relatório necessita de
uma  maioria  de  dois  terços  dos  votos  expressos,  que  representem  a  maioria  dos
membros  que  compõem  o  Parlamento  (ou  seja,  pelo  menos  376).
 
As principais preocupações dos eurodeputados dizem respeito às seguintes questões:
 

funcionamento do sistema constitucional e eleitoral; 
independência  do  poder  judicial  e  de  outras  instituições  e  direitos  dos
magistrados; 
corrupção e conflitos de interesses; 
privacidade e proteção de dados; 
liberdade de expressão; 
liberdade académica; 
liberdade de religião; 
liberdade de associação; 
direito à igualdade de tratamento; 
direitos das pessoas pertencentes a minorias, incluindo os ciganos e os judeus,
e proteção contra as declarações de ódio contra essas minorias; 
direitos fundamentais dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados; 
direitos económicos e sociais.
 

O  procedimento  do  artigo  7.º  do  Tratado  da  UE  prevê,  como  sanção  máxima,  a
suspensão  dos  direitos  de  voto  do  Estado-Membro  em  causa  no  Conselho.
 
Artigo 7.º do Tratado da União Europeia
 
1.  Sob  proposta  fundamentada  de  um terço  dos  Estados-Membros,  do  Parlamento
Europeu ou da Comissão Europeia, o Conselho, deliberando por maioria qualificada de
quatro quintos dos seus membros, e após aprovação do Parlamento Europeu, pode
verificar a existência de um risco manifesto de violação grave dos valores referidos no
artigo 2.º por parte de um Estado-Membro. Antes de proceder a essa constatação, o
Conselho deve ouvir o Estado-Membro em questão e pode dirigir-lhe recomendações,
deliberando segundo o mesmo processo.
 
 
O Conselho verificará regularmente se continuam válidos os motivos que conduziram a
essa constatação.
 
 2. O Conselho Europeu, deliberando por unanimidade, sob proposta de um terço dos
Estados-Membros ou da Comissão Europeia, e após aprovação do Parlamento Europeu,
pode verificar a existência de uma violação grave e persistente, por parte de um Estado-
Membro, dos valores referidos no artigo 2.º, após ter convidado esse Estado-Membro a
apresentar as suas observações sobre a questão.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-083+DOC+XML+V0//PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-083+DOC+XML+V0//PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-083+DOC+XML+V0//PT&navigationBar=YES


 3. Se tiver sido verificada a existência da violação a que se refere o n.º 2, o Conselho,
deliberando  por  maioria  qualificada,  pode  decidir  suspender  alguns  dos  direitos
decorrentes da aplicação dos Tratados ao Estado-Membro em causa, incluindo o direito
de voto do representante do Governo desse Estado-Membro no Conselho. Ao fazê-lo, o
Conselho terá em conta as eventuais consequências dessa suspensão nos direitos e
obrigações das pessoas singulares e coletivas.
 
 
O Estado-Membro em questão continuará, de qualquer modo, vinculado às obrigações
que lhe incumbem por força dos Tratados.
 
 4. O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode posteriormente decidir alterar
ou revogar as medidas tomadas ao abrigo do n.º 3, se se alterar a situação que motivou a
imposição dessas medidas.
 
 5.  As regras de votação aplicáveis,  para efeitos do presente artigo,  ao Parlamento
Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho são estabelecidas no artigo 354.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
 
Artigo 2.º do Tratado da União Europeia
 
A União funda-se nos valores do respeito  pela dignidade humana,  da liberdade,  da
democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem,
incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos
Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a
tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres.
 
Debate: 11/09/2018
 
Votação: 12/09/2018
 
Processo: relatório de iniciativa, nos termos do Artigo 45.º do Regimento do PE (direito do
Parlamento de apresentar propostas)
 
Relatora: Judith Sargentini (Verdes/ALE, NL)
 

 
Mais informação
• Relatório sobre uma proposta solicitando ao Conselho que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do Tratado da

UE, verifique a existência de um risco manifesto de violação grave pela Hungria dos valores em que a
União assenta

• Artigo 45.º do Regimento do PE: Direito do Parlamento de apresentar propostas
• Artigo 83.º do Regimento do PE: Violação dos princípios e dos valores fundamentais por um Estado-

Membro
• Comunicado de imprensa - Hungria: PE diz que União Europeia deve iniciar procedimento que pode

levar à aplicação de sanções (17 de maio de 2017)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0250&language=PT
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170511IPR74350/hungria-ue-deve-iniciar-procedimento-que-pode-levar-a-aplicacao-de-sancoes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170511IPR74350/hungria-ue-deve-iniciar-procedimento-que-pode-levar-a-aplicacao-de-sancoes


Branqueamento  de  capitais:  Novas  regras  para
garantir  a  punição  dos  criminosos  
 
O PE vai aprovar regras a nível europeu sobre a definição das infrações penais e
das sanções aplicáveis ao branqueamento de capitais. 
 
A nova diretiva  remove também obstáculos  à  cooperação judiciária  e  policial
transfronteiras com vista a melhorar a investigação destes crimes. Estas medidas
fazem  parte  do  plano  da  UE  para  reforçar  a  luta  contra  o  financiamento  do
terrorismo  e  os  crimes  financeiros.
 
O objetivo da nova diretiva é garantir que o branqueamento de capitais seja objeto de
sanções penais eficazes em toda a UE e melhorar a cooperação judiciária e policial entre
os Estados-Membros.
 
Todos os países da UE criminalizam o branqueamento de capitais, mas são significativas
as diferenças nas definições deste crime e das infrações principais (ou seja, a atividade
criminosa  subjacente  que  deu  origem ao  branqueamento),  bem como no  nível  das
sanções.
 
As diferenças  entre  as  regras  nacionais  podem ser  exploradas  pelos  criminosos  e
terroristas, que podem optar por efetuar as transações financeiras onde considerem
serem mais  fracas  as  medidas  de  combate  ao  branqueamento  de  capitais.  Afetam
também a cooperação policial e judiciária transnacional e o intercâmbio de informações.
 
Pena de prisão e outras sanções
 
A nova diretiva estabelece que as atividades de branqueamento de capitais deverão ser
puníveis  com uma pena  de  prisão  máxima de  quatro  anos,  pelo  menos.  Os  juízes
poderão  impor  sanções  e  medidas  adicionais  à  pena  de  prisão,  como  a  exclusão
temporária ou permanente do acesso ao financiamento público e a proibição de a pessoa
condenada concorrer a postos eletivos ou ocupar um cargo de funcionário público.
 
Serão  aplicáveis  circunstâncias  agravantes  em  casos  associados  a  organizações
criminosas  ou  de  infrações  cometidas  no  exercício  de  determinadas  atividades
profissionais.  Os  Estados-Membros  poderão  também  determinar  circunstâncias
agravantes com base no valor da propriedade ou do capital branqueado ou na natureza
da infração (corrupção, exploração sexual, tráfico de droga, etc.).
 
Próximos passos
 
Uma vez aprovada pelo PE e pelo Conselho, os Estados-Membros terão dois anos para
transpor a nova diretiva para o direito nacional.
 
Esta legislação complementa a quinta revisão da diretiva contra o branqueamento de
capitais, aprovada pelo PE em 19 de abril.
 
Estima-se que o produto das atividades criminosas nos principais mercados ilícitos da UE
totalize 110 mil milhões de euros por ano. O branqueamento de capitais representa um
domínio em constante crescimento, segundo dados das agências Europol e Eurojust.
 
Controlos mais rigorosos do numerário que entra ou sai da UE
 
O PE vai também votar um regulamento que reforça os controlos dos movimentos de
numerário efetuados por pessoas que entram ou saem da UE. As novas regras alargam
os controlos aduaneiros aos montantes em numerário enviados pelo correio ou pelos
serviços de transporte e às mercadorias preciosas, tais como o ouro, e aos cartões de
pagamento pré-pagos que atualmente não são abrangidos pela declaração aduaneira
normalizada.
 
Debate: 11/09/2018
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01527/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-contra-o-branqueamento-de-capitais
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01527/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-contra-o-branqueamento-de-capitais


Votação: 12/09/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Ignazio Corrao (EFDD, IT), sobre o combate ao branqueamento de capitais
através do direito penal, Mady Delvaux (S&D, LU) e Juan Fernando López Aguilar (S&D,
ES), sobre os controlos das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da UE
 

 
Mais informação
• Observatório legislativo: Combate ao branqueamento de capitais através do direito penal
• Observatório legislativo: Controlos das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da UE
• Comunicado de imprensa - Parlamento Europeu aprova novas regras contra o branqueamento de

capitais (19 de abril de 2018)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0414(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0413(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01527/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-contra-o-branqueamento-de-capitais
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01527/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-contra-o-branqueamento-de-capitais


Relações  UE-China:  Investimentos  nos  setores
bancário  e  energético
 
Os dados sobre os investimentos chineses nos países da UE devem ser partilhados
com as instituições europeias e os outros Estados-Membros, defende um relatório
sobre as relações UE-China. 
 
O documento que vai ser debatido na terça-feira e votado na quarta-feira afirma que
estes investimentos fazem parte de uma estratégia global no sentido de empresas
controladas ou financiadas pelo Estado chinês assumirem o controlo dos setores
bancário e energético e de outras cadeias de abastecimento.
 
Investigações recentes revelaram que, desde 2008, a China adquiriu ativos na Europa no
valor de 318 mil milhões de dólares, montante que não inclui várias fusões, investimentos
e empresas comuns. Em 2017, 68% dos investimentos chineses na Europa vieram de
empresas públicas.
 
Num relatório sobre o estado das relações entre a UE e a China, que vai ser votado em
plenário na quarta-feira, os eurodeputados manifestam a sua preocupação perante as
“aquisições orquestradas pelo Estado [chinês], suscetíveis de pôr em causa os interesses
estratégicos,  os  objetivos de segurança pública,  a  competitividade e o  emprego na
Europa”.
 
“Perante a grande indiferença da Europa, os líderes chineses têm vindo a intensificar,
progressiva e sistematicamente, os seus esforços para converter o seu peso económico
em  influência  política,  em  particular  através  de  investimentos  estratégicos  em
infraestruturas  e  novas  ligações  de  transporte,  bem como mediante  comunicações
estratégicas destinadas a influenciar os decisores políticos e económicos europeus, os
meios de comunicação social, as universidades e as revistas científicas e o público em
geral”, lê-se no relatório da comissão parlamentar dos Assuntos Externos.
 
Os  eurodeputados  defendem  que  as  negociações  em  curso  sobre  um  acordo  de
investimento entre a UE e a China, iniciadas em 2013, devem visar obter “condições
verdadeiramente equitativas para as empresas e os trabalhadores europeus” e garantir a
reciprocidade no acesso ao mercado, procurando disposições específicas relativas às
PME e à contratação pública.
 
A UE e a China devem aproveitar a oportunidade oferecida pelo acordo de investimento
para reforçar a cooperação no domínio dos direitos ambientais e laborais e incluir no texto
um capítulo sobre o desenvolvimento sustentável, diz o relatório, que aborda também a
situação dos direitos humanos no país asiático.
 
Investimentos chineses em África
 
O relatório menciona também o aumento significativo da presença e dos investimentos da
China em África, que “resultou na exploração de recursos naturais, muitas vezes sem que
as populações locais fossem consultadas”.
 
Os eurodeputados pedem aos investidores chineses e europeus que adotem normas
mundiais mais aperfeiçoadas em matéria de responsabilidade social e ambiental, que
melhorem as normas de segurança das suas indústrias extrativas e que fomentem o
investimento  no  reforço  das  capacidades  para  a  transferência  de  conhecimentos  e
tecnologias  e  o  recrutamento  local.
 
Debate: 11/09/2018
 
Votação: 12/09/2018
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator: Bas Belder (ECR, NL)
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Mais informação
• Relatório sobre o estado das relações entre a UE e a China
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0252&language=PT


Relações  UE-EUA:  Impacto  das  decisões
uni laterais  de  Trump
 
Os  eurodeputados  temem  que  as  decisões  unilaterais  dos  EUA,  como  a
desvinculação de acordos internacionais e o incitamento de tensões comerciais,
possam comprometer a relação com a UE. 
 
No entanto, os princípios de “longo prazo” e a cooperação transatlântica devem ser
mantidos no interesse de ambas as partes, diz um relatório sobre as relações UE-
EUA que vai ser debatido na terça-feira e votado no dia seguinte.
 
A parceria transatlântica enfrenta um “número importante de desafios e perturbações a
curto  prazo”,  nota  o  relatório  da  comissão  parlamentar  dos  Assuntos  Externos,
salientando,  no  entanto,  que  os  princípios  de  longo  prazo  se  mantêm  fortes  e  a
cooperação entre a UE e os EUA, “enquanto parceiros que partilham os mesmos valores,
continua a ser de importância crucial”.
 
A atual política unilateral «América primeiro» (America first) “prejudica os interesses tanto
da UE como dos EUA, mina a confiança mútua e poderá também ter repercussões mais
amplas na estabilidade e prosperidade mundial”, acrescenta o documento.
 
Os eurodeputados  temem que as  recentes  decisões  unilaterais  dos  EUA -  como a
desvinculação  de  importantes  acordos  internacionais,  revogação  de  diferentes
compromissos,  desvirtuação das regras internacionais,  afastamento de importantes
fóruns internacionais e incitamento de tensões diplomáticas e comerciais - se possam
afastar  dos valores comuns partilhados pela UE e pelos EUA e comprometer  a sua
relação.
 
Os parlamentares  pedem à  UE que  dê  provas  de  “unidade,  de  determinação  e  de
proporcionalidade” nas suas respostas a essas decisões e apelam aos Estados-Membros
para  que  se  abstenham de  medidas  ou  ações  que  se  destinem a  obter  vantagens
bilaterais,  em detrimento  de  uma abordagem europeia  comum coerente.
 
O multilateralismo “é cada vez mais posto em causa pelas atitudes dos Estados Unidos e
de outras grandes potências mundiais”, lamenta a comissão parlamentar, insistindo que a
resolução de questões globais deve se abordada nos fóruns internacionais pertinentes.
 
A decisão dos EUA de impor direitos aduaneiros sobre o aço e o alumínio “não pode ser
justificada por motivos de segurança nacional”, nota o relatório. Os eurodeputados instam
os EUA a concederem à UE e a outros aliados uma isenção total  e permanente em
relação a essas medidas.
 
Debate: 11/09/2018
 
Votação: 12/09/2018
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator: Elmar Brok (PPE, DE)
 

 
Mais informação
• Relatório sobre o estado das relações entre a UE e os EUA
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0251&language=PT
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Outros assuntos em destaque
 
Líbia e migração / Futuro das pensões / Combate ao assédio sexual / Ambiente
 

A situação de emergência na Líbia e no Mediterrâneo - debate na terça-feira
 
Agricultura/Brasil: Decisão que reconhece as sementes brasileiras de plantas
forrageiras e de cereais como equivalentes às sementes colhidas, produzidas e
controladas na UE - votação de um relatório na terça-feira
 
O futuro das pensões: lutar contra a privatização e reforçar os sistemas de
segurança social públicos e universais - debate na quarta-feira (Artigo 153.º-
A do Regimento do PE: Debate sobre assuntos de atualidade a pedido de um
grupo político)
 
Medidas para  evitar  e  combater  o  assédio moral  e  sexual  no local  de
trabalho, em locais públicos e na vida política na UE - debate na segunda-
feira e votação de um relatório na terça-feira
 
Sistemas de armamento autónomos - debate na terça-feira e votação de uma
resolução na quarta-feira
 
Discurso do Presidente do Líbano, Michel Aoun - terça-feira, ao meio dia
 
Discurso  do  primeiro-ministro  da  Antiga  República  Jugoslava  da
Macedónia,  Zoran  Zaev  -  quinta-feira,  às  11h45
 
Criação  de  um  Portal  Digital  Único  para  a  prestação  de  informações,
procedimentos, serviços de assistência e de resolução de problemas, destinado
aos  cidadãos  e  às  empresas  -  debate  na  quarta-feira  e  votação  de  um
regulamento  na  quinta-feira
 
Plásticos e resíduos: relatório sobre uma estratégia europeia para os plásticos
na economia circular e perguntas ao Conselho e à Comissão sobre as opções
para examinar a relação entre as legislações relativas aos produtos químicos,
aos produtos e aos resíduos - debate na quarta-feira e votação na quinta-feira
 
Plano de ação europeu «Uma só saúde» contra a resistência aos agentes
antimicrobianos - debate na quarta-feira e votação de um relatório na quinta-
feira
 
Dupla qualidade de produtos no mercado único - debate e votação de um
relatório na quinta-feira
 
Acordo de transporte aéreo entre o Canadá e UE (adesão da Croácia) -
votação de uma recomendação de Francisco Assis na quarta-feira
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