
PT Serviço de Imprensa
Direção-Geral da Comunicação
Diretor Geral - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Referência n.°:20181105BRI18244
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

 

Destaques da sessão plenária de 12 a 15 de
novembro de 2018, Estrasburgo
[08-11-2018 - 14:13]

 

O Parlamento Europeu (PE) vai votar a sua posição sobre o orçamento da União
Europeia (UE) para 2021-2027, incluindo o nível de financiamento que propõe para
cada política e programa da UE.  

A chanceler alemã, Angela Merkel, será a próxima líder europeia a participar no
ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, na terça-feira, às 15h00. 

O  PE  vai  votar  na  terça-feira  a  nova  legislação  europeia  sobre  as  energias
renováveis,  a  eficiência  energética  e  a  governação  da  União  da  Energia. 

As novas regras para o setor das telecomunicações limitam o preço das chamadas
intra-UE,  requerem  a  criação  de  um  sistema  de  alerta  para  emergências  e
promovem  a  implantação  das  redes  5G. 

O PE vai definir novas metas para a redução das emissões de CO2 dos veículos
pesados e para a utilização de mais autocarros elétricos na frota da UE até 2030.  

A UE deve estabelecer um visto humanitário europeu que permita que o seu titular
viaje de forma legal e segura para um Estado-Membro para aí requerer o estatuto
de refugiado.  

A  proposta  que  atualiza  o  regulamento  relativo  aos  direitos  dos  passageiros
ferroviários  vai  ser  debatida  na  quarta-feira  e  votada  na  quinta-feira.   

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, vai entregar o Prémio Lux
2018 na quarta-feira, ao meio dia, numa cerimónia que se realiza no hemiciclo de
Estrasburgo.  
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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  

 

20181105BRI18244 - 2/14

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/pt/home.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/pt/audio-podcasts.html
http://www.europarl.europa.eu/rss/pt/audio-podcasts.html


Orçamento  da  UE  pós-2020:  PE  pronto  para
negociar  com  os  Estados-Membros
 
O Parlamento Europeu (PE) vai votar a sua posição sobre o orçamento da União
Europeia (UE) para 2021-2027, incluindo o nível de financiamento que propõe para
cada política e programa da UE. 
 
Os eurodeputados defendem, por exemplo, a manutenção do financiamento da política de
coesão da UE-27, pelo menos, ao nível do orçamento de 2014-2020 em termos reais e a
duplicação dos recursos para combater o desemprego dos jovens.
 
O PE lamenta a falta de progressos a nível dos Estados-Membros, apelando a que o
orçamento pós-2020 seja inscrito no topo da agenda do Conselho para que seja ainda
possível alcançar um acordo antes das eleições europeias de maio de 2019. O debate
realiza-se na terça-feira e a resolução será votada na quarta-feira.
 
Os eurodeputados aumentam também o orçamento  consagrado à  investigação e  à
inovação, às PME e à luta contra as alterações climáticas. A migração, a defesa e a
segurança deverão receber igualmente um financiamento adequado para que a UE possa
fazer face aos novos desafios, afirmam.
 
Os parlamentares querem que o financiamento da política agrícola comum (PAC) para a
UE-27 seja  mantido ao nível  do orçamento de 2014-2020 em termos reais,  como o
proposto para a política de coesão.
 
A comissão parlamentar dos Orçamentos reitera ainda a posição anteriormente defendida
sobre a introdução de um cabaz de novos recursos próprios, sem aumentar os encargos
fiscais para os cidadãos.
 
Os montantes que vão ser submetidos à votação do plenário estão disponíveis no final
deste relatório.
 
Próximos passos
 
As negociações oficiais sobre o quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027 só podem
começar depois de os Estados-Membros acordarem um mandato de negociação no
Conselho,  o que ainda não aconteceu.
 
Os eurodeputados esperam que “seja alcançado um bom acordo antes das eleições de
2019 para o Parlamento Europeu, a fim de evitar os graves reveses para o lançamento
dos novos programas resultantes da adoção tardia do quadro financeiro, como aconteceu
no passado”.
 
Depois de acordado, o QFP necessita da aprovação do PE para poder entrar em vigor.
 
Debate: 13/11/2018
 
Votação: 14/11/2018
 
Processo: aprovação
 
Relatores: Jan Olbrycht (PPE, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Janusz Lewandowski
(PPE, PL) e Gérard Deprez (ALDE, BE)
 

 
Mais informação
• Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 - Posição do Parlamento com vista a

um acordo
• Nota do Serviço de Estudos do PE
• Comunicado de imprensa - Parlamento Europeu aprova posição sobre quadro financeiro plurianual da

UE pós-2020 (14 de março de 2018)
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• Comunicado de imprensa - Orçamento da UE pós-2020: PE quer reverter “cortes radicais” na coesão (30
de maio de 2018)

• Perguntas frequentes sobre o QFP
• O orçamento da UE em revista (dados relativos a Portugal)
• Material multimédia
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Debate  com  Angela  Merkel  sobre  o  futuro  da
Europa
 
A chanceler alemã, Angela Merkel, será a próxima líder europeia a participar no
ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, na terça-feira, às 15h00.
 
Angela Merkel é chanceler da Alemanha desde 2005, tendo anunciado recentemente que
não se irá recandidatar à liderança do seu partido.
 
O discurso da chanceler alemã 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);
 
o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras (11 de setembro);
 
o primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas (3 de outubro);
 
o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis (23 de outubro).
 

Depois de Angela Merkel, será a vez do primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke
Rasmussen, intervir perante os eurodeputados, na sessão plenária de 28 de novembro,
em Bruxelas.
 
Debate: 13/11/2018
 

 
Mais informação
• Biografia da chanceler da Alemanha, Angela Merkel
• Material multimédia
• Em destaque: Futuro da Europa
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Novas metas para energias renováveis e eficiência
energética para 2030 
 
O  PE  vai  votar  na  terça-feira  a  nova  legislação  europeia  sobre  as  energias
renováveis,  a  eficiência  energética  e  a  governação  da  União  da  Energia.
 
Os acordos alcançados com os Estados-Membros estabelecem uma meta vinculativa de
32% de energia proveniente de fontes renováveis a nível da UE para 2030 e um objetivo
de eficiência energética de 32,5%.
 
A revisão da diretiva relativa às energias renováveis visa ajudar à transição da Europa
para fontes de energias limpas, como a energia eólica, solar, hidroelétrica, das marés,
geotérmica e da biomassa.
 
No caso dos transportes, a quota de energia proveniente de fontes renováveis deverá
representar, pelo menos, 14% até 2030.
 
Os biocombustíveis convencionais serão limitados à escala da UE a um máximo de 7%,
com limites  máximos adicionais  por  Estado-Membro se  estiverem abaixo  de 7%.  A
contabilização dos biocombustíveis com um elevado risco de alteração indireta do uso do
solo será congelada aos níveis de 2019 e gradualmente eliminada a partir de 2023 até
2030.
 
A diretiva inclui  também disposições sobre os consumidores e as comunidades que
produzem energias renováveis. Estes terão o direito de produzir energia renovável para
consumo próprio e de armazenar e vender o excesso de produção.
 
Os consumidores com instalações de pequena dimensão (máximo de 30 kW),  para
autoconsumo doméstico,  ficarão isentos de quaisquer  taxas ou encargos.
 
Planos nacionais em matéria de energia e clima
 
O regulamento relativo à governação da União da Energia, também incluído no pacote
“Energia Limpa”, define o modo como os Estados-Membros irão colaborar entre si e com
a Comissão Europeia para atingir os objetivos da UE, em especial as metas para as
energias renováveis e a eficiência energética e os objetivos a longo prazo em matéria de
emissões de gases com efeito de estufa.
 
 
Cada Estado-Membro terá de elaborar um plano nacional em matéria de energia e clima,
o qual incluirá as metas nacionais, os contributos, as estratégias e as medidas para cada
uma  das  cinco  dimensões  da  União  da  Energia:  a  descarbonização,  a  eficiência
energética,  a  segurança  energética,  o  mercado  interno  da  energia,  bem  como  a
investigação,  a  inovação  e  a  competitividade.
 
Debate: 12/11/2018
 
Votação: 13/11/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: José Blanco López (S&D, ES), sobre as energias renováveis, Miroslav Poche
(S&D, CZ),  sobre a eficiência energética,  Michèle Rivasi  (Verdes/ALE, FR) e Jakop
Dalunde (Verdes/ALE, SE),  sobre a governação da União da Energia
 

 
Mais informação
• Observatório legislativo: Energias renováveis
• Observatório legislativo: Eficiência energética
• Observatório legislativo: Governação da União da Energia
• Material multimédia
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Preço das chamadas intra-UE e sistema de alerta
para catástrofes
 
As novas regras para o setor das telecomunicações limitam o preço das chamadas
intra-UE,  requerem  a  criação  de  um  sistema  de  alerta  para  emergências  e
promovem  a  implantação  das  redes  5G.
 
Esta reforma, já acordada com os governos nacionais, facilita também a mudança de
operador e melhora a proteção dos utilizadores de serviços prestados através da Internet
(Skype, WhatsApp, etc).
 
Limite dos preços das chamadas no interior da UE
 
Uma das novidades da nova legislação, que vai ser votada em plenário na quarta-feira, é
a introdução de um limite máximo para o preço das chamadas intra-UE (entre Estados-
Membros). Esta medida complementa a abolição, no verão passado, das sobretaxas de
roaming.
 
A partir de 15 de maio de 2019, o preço das chamadas móveis ou fixas efetuadas do país
de residência do consumidor para outro país da UE será limitado a 19 cêntimos por
minuto. O limite máximo para as mensagens de texto (SMS) no interior da UE será de
seis cêntimos por mensagem.
 
Estes limites significam uma redução dos custos para os consumidores em vários países
europeus (ver estudo sobre o custo das chamadas intra-UE em 15 Estados-Membros,
incluindo Portugal).
 
Sistema de alerta ao público em situações de emergência
 
A  criação  de  um  sistema  de  alerta  em  caso  de  catástrofes  naturais  ou  atentados
terroristas  passará  a  ser  obrigatória  em  todos  os  Estados-Membros.
 
Todos os países da UE terão de criar um sistema para enviar alertas aos cidadãos nos
seus telemóveis, em caso de catástrofe natural ou outras grandes emergências na sua
região. Este sistema de “112 invertido” terá de estar em funcionamento três anos e meio
após a entrada em vigor da diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações
Eletrónicas.
 
Implantação rápida e alargada das redes 5G
 
Os Estados-Membros deverão disponibilizar novas bandas de frequência para as redes
5G, que permitirão ter ligações mais rápidas à Internet e uma maior conectividade em
toda a Europa.
 
A fim de promover o investimento, os países da UE deverão fornecer aos operadores uma
previsibilidade regulamentar por num período de pelo menos vinte anos no que respeita
ao licenciamento do espetro para a banda larga sem fios.
 
Os automóveis inteligentes, as cidades, o setor da energia, a indústria, a saúde, o setor
bancário, o ensino, a investigação, os serviços públicos, entre outros, têm necessidades
acrescidas em termos de conectividade e de comprimentos de onda, o que implica redes
fixas e móveis de capacidade muito elevada.
 
Debate: 14/11/2018
 
Votação: 14/11/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Pilar del Castillo Vera (PPE, ES), sobre o Código Europeu das Comunicações
Eletrónicas,  e  Evžen  Tošenovský  (ECR,  CZ),  sobre  o  Organismo  de  Reguladores
Europeus  das  Comunicações  Eletrónicas
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40738a4b-8eec-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40738a4b-8eec-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en


Mais informação
• Estudo da Comissão Europeia sobre o custo das chamadas intra-UE em 15 Estados-Membros, incluindo

Portugal
• Observatório legislativo: Código Europeu das Comunicações Eletrónicas
• Observatório legislativo: Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016%2f0288(COD)#tab-0
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0286(COD)


Redução  das  emissões  de  CO2  dos  camiões  e
aumento  dos  autocarros  elétricos
 
O PE vai definir novas metas para a redução das emissões de CO2 dos veículos
pesados e para a utilização de mais autocarros elétricos na frota da UE até 2030. 
 
A comissão  parlamentar  do  Ambiente  propõe  um objetivo  de  redução  de  35% das
emissões  dos  veículos  pesados  novos  até  2030,  acima  dos  30%  propostos  pela
Comissão Europeia, e uma meta intermédia de 20% para 2025. O debate e a votação
realizam-se na quarta-feira.
 
Os fabricantes  terão  de  assegurar  que  os  veículos  de  emissões  zero  e  de  baixas
emissões  representem 20% da  quota  de  mercado  em 2030  e  5% em 2025.
 
Os eurodeputados incluíram os autocarros urbanos no âmbito de aplicação da proposta,
estipulando que 50% dos novos autocarros devem ser elétricos em 2025 e 75% em 2030.
 
Apesar de as emissões de CO2 dos veículos pesados, isto é, camiões, autocarros e
camionetas, representarem cerca de 6% das emissões totais da UE e 25% das emissões
de CO2 geradas pelo transporte rodoviário na UE, não estão atualmente reguladas a nível
europeu.
 
Após a votação no PE, a proposta de regulamento terá ainda de ser negociada com o
Conselho, onde estão representados os governos nacionais, para se chegar a um acordo
sobre a legislação final.
 
Em 3 de  outubro,  o  PE aprovou a  sua posição  sobre  a  redução das  emissões  dos
automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros (comunicado de imprensa).
Esta proposta está agora a ser negociada com o Conselho.
 
Debate: 14/11/2018
 
Votação: 14/11/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Bas Eickhout (Verdes/ALE, NL)
 

 
Mais informação
• Relatório sobre a proposta de regulamento que define normas de desempenho em matéria de emissões

de CO2 dos veículos pesados novos
• Nota do Serviço de Estudos do PE
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Criação de vistos humanitários para evitar a perda
de vidas humanas
 
A UE deve estabelecer um visto humanitário europeu que permita que o seu titular
viaje de forma legal e segura para um Estado-Membro para aí requerer o estatuto de
refugiado. 
 
Os eurodeputados vão solicitar à Comissão Europeia que apresente, até 31 de março de
2019, uma proposta legislativa para a criação destes vistos, que seriam requeridos nos
consulados ou embaixadas dos Estados-Membros, de modo a evitar que muitas pessoas
arrisquem as suas vidas na procura de proteção internacional.
 
O visto humanitário seria um meio legal e seguro para a chegada a um país europeu, no
qual  o  titular  do  visto  apresentaria  o  seu  pedido  de  proteção  internacional.  O
procedimento  de  asilo  ocorreria  nesse  país.
 
 
Antes da emissão do visto, cada requerente seria submetido a uma “investigação de
segurança”, recorrendo-se às bases de dados nacionais e europeias pertinentes, para
assegurar que não representa qualquer risco.
 
Estima-se que 90% das pessoas a quem mais tarde foi atribuído o estatuto de refugiado
tenha chegado à UE de forma irregular.
 
“É  urgentemente  necessário  dispor  de  um quadro  jurídico  da  União  como meio  de
resolver o número intolerável de mortes no Mediterrâneo e nas rotas migratórias para a
União, a fim de combater verdadeiramente a introdução clandestina de migrantes, a
exposição ao tráfico de seres humanos, a exploração laboral e a violência, de gerir a
chegada organizada, o acolhimento digno e o tratamento leal dos pedidos de asilo”, diz o
relatório que vai ser debatido em plenário na terça-feira e votado na quarta-feira.
 
Esta medida seria também um meio “de otimizar o orçamento dos Estados-Membros e da
União em matéria de procedimentos de asilo, controlo das fronteiras e atividades de
busca e salvamento, bem como de estabelecer práticas coerentes no quadro do acervo
da União em matéria de asilo”, acrescenta o documento.
 
Pelo menos 30.000 pessoas perderam a vida tentando chegar à UE desde o início de
2000.
 
Relatório de iniciativa legislativa
 
O Parlamento  Europeu pode solicitar  ao  executivo  comunitário  que submeta  à  sua
apreciação  "todas  as  propostas  adequadas  sobre  as  questões  que  se  lhe  afigure
requererem a elaboração de atos da União para efeitos de aplicação dos Tratados", de
acordo com o Artigo 225. ° do Tratado sobre o Funcionamento da UE.
 
Caso não apresente uma proposta,  a  Comissão terá  de informar  o  Parlamento dos
motivos para tal.
 
Debate: 13/11/2018
 
Votação: 14/11/2018
 
Processo: relatório de iniciativa legislativa (Artigo 46.º do Regimento do PE)
 
Relator: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
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Mais informação
• Relatório que contém recomendações à Comissão sobre os vistos humanitários
• Nota do Serviço de Estudos do PE
• Artigo 46.º do Regimento do PE: Pedidos de apresentação de propostas dirigidos à Comissão
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0328&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-046+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES


Reforço dos direitos dos passageiros que viajam
de comboio
 
A proposta  que  atualiza  o  regulamento  relativo  aos  direitos  dos  passageiros
ferroviários  vai  ser  debatida  na  quarta-feira  e  votada  na  quinta-feira.  
 
O  texto  introduz  melhorias  em  matéria  de  indemnização  em  caso  de  atraso  ou
cancelamento,  de  informação  aos  passageiros,  de  tratamento  das  queixas  e  de
assistência  a  pessoas  com  mobilidade  reduzida  ou  com  deficiência.
 
Esta proposta atualiza o regulamento relativo aos direitos e obrigações dos passageiros
dos serviços ferroviários, que entrou em vigor em 2009.
 
À semelhança do que acontece no transporte aéreo, fluvial e rodoviário, os passageiros
que viajam de comboio têm direito  a  informação,  reservas e bilhetes,  assistência  e
indemnização em caso de atraso ou anulação, assistência livre de encargos para as
pessoas  portadoras  de  deficiência  e  para  as  pessoas  com  mobilidade  reduzida,
indemnização  em  caso  de  acidente  e  ao  tratamento  das  reclamações.
 
A votação em plenário dará ao relator um mandato para iniciar as negociações com o
Conselho da UE. Os Estados-Membros ainda não chegaram, no entanto, a uma posição
sobre esta proposta.
 
Debate: 14/11/2018
 
Votação: 15/11/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Boguslaw Liberadzki (S&D, PL)
 

 
Mais informação
• Relatório sobre a proposta de regulamento relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos

serviços ferroviários
• Comunicado de imprensa publicado após a votação na comissão parlamentar dos Transportes e do

Turismo (9 de outubro de 2018)
• Nota do Serviço de Estudos do PE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0340&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0340&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15275/meps-back-update-of-rail-passenger-rights-across-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15275/meps-back-update-of-rail-passenger-rights-across-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf


Prémio de Cinema Lux 2018: vencedor anunciado
em 14 de novembro
 
O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, vai entregar o Prémio Lux
2018 na quarta-feira, ao meio dia, numa cerimónia que se realiza no hemiciclo de
Estrasburgo. 
 
Os três filmes finalistas são “The Other Side of Everything”,  de Mila Turajlic (Sérvia,
França, Catar), “Woman at War”, de Benedikt Erlingsson (Islândia, França, Ucrânia), e “
Styx”, de Wolfgang Fischer (Alemanha, Áustria).
 
O Parlamento Europeu financia a legendagem dos filmes finalistas do Prémio Lux nas 24
línguas oficiais da UE. O filme vencedor, que será escolhido pelos eurodeputados, é
também adaptado para as pessoas com incapacidades visuais ou auditivas.
 
Os representantes dos três filmes finalistas e a vice-presidente do PE, Evelyne Gebhardt,
vão dar uma conferência de imprensa conjunta na quarta-feira, às 15h00.
 
O Prémio Lux foi criado pelo Parlamento Europeu em 2007 para promover a produção
cinematográfica europeia, fomentando a distribuição de filmes europeus e estimulando o
debate em torno de temas atuais. Todos os anos, são nomeados três finalistas entre os
filmes europeus cujo conteúdo verse a atualidade da integração europeia e temáticas
controversas.
 
O vencedor do ano passado foi  o filme “Sámi Blood”,  da realizadora sueca Amanda
Kernell  (uma coprodução entre a Suécia,  a Noruega e a Dinamarca).
 
Entre  os  filmes  finalistas  do  Prémio  Lux,  Portugal  marcou  presença,  em  edições
anteriores, com “Belle Tourjours”, de Manoel de Oliveira, e com “Tabu”, de Miguel Gomes.
 
Entrega do Prémio Lux: 14/11/2018
 

 
Mais informação
• Sítio Web do Prémio Lux
• Comunicado de imprensa: Lux Film Days arrancam em Lisboa
• Material multimédia
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https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20171110IPR87815/filme-sami-blood-vence-premio-de-cinema-lux-do-parlamento-europeu
https://luxprize.eu/home
http://www.europarl.europa.eu/portugal/pt/atualidades_e_destaques/destaques/luxfilmdays2018.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2018_7801_pk
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Outros assuntos em destaque
 
Diteitos dos migrantes e das minorias / Exportações de armamento / Estado de
direito
 

Aumentar a resiliência da UE contra a influência de atores estrangeiros na
campanha para as próximas eleições para o Parlamento Europeu - debate
na quarta-feira (Artigo 153.º-A do Regimento do PE: Debate sobre assuntos de
atualidade a pedido de um grupo político) 
Normas mínimas relativas às minorias na UE - apresentação de um relatório
na segunda-feira e votação na terça-feira 
Apoio dos Estados-Membros ao Pacto Global da ONU para a Migração -
declarações do Conselho e da Comissão, seguidas de debate, na terça-feira 
Resposta à caravana de migrantes da América Central na fronteira com o
México - debate na quarta-feira 
Exportações de armamento: aplicação da Posição Comum 2008/944/PESC -
debate na terça-feira e votação de um relatório na quarta-feira 
A segurança  europeia  e  o  futuro  do  Tratado  de  Forças  Nucleares  de
Alcance  Intermédio  -  debate  na  quarta-feira 
Discurso de Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul - quarta-feira, às
11h30 
Estado de direito na Roménia - votação de uma resolução na terça-feira (o
debate realizou-se no dia 3 de outubro) 
Necessidade de um amplo mecanismo para a democracia, o Estado de
direito e os direitos fundamentais - votação de uma resolução na quarta-feira
(o debate realizou-se no dia 23 de outubro) 
Prestação de cuidados na UE para uma igualdade de género melhorada -
debate e votação de um relatório na quinta-feira
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