
 

Destaques da sessão plenária de 11 a 14 de junho
de 2018, Estrasburgo
 
Eleições europeias de 2019: Portugal volta a eleger 21
eurodeputados 
Os eurodeputados vão votar a proposta final sobre a futura composição do
Parlamento Europeu (PE), que reduz a dimensão da assembleia europeia após o
Brexit e garante que nenhum Estado-Membro perde lugares. Portugal volta a eleger
21 eurodeputados nas próximas eleições europeias. A votação na comissão
parlamentar dos Assuntos Constitucionais realiza-se na segunda-feira e em plenário
na quarta-feira. Danuta Hübner (PPE) e Pedro Silva Pereira (S&D) foram os relatores
do PE.
 
 
Debate sobre a cimeira europeia de 28 e 29 de junho 
Na terça-feira, às 9h00, o PE vai debater com o Conselho e a Comissão os assuntos
na agenda da próxima cimeira dos líderes europeus, como a migração e o asilo, a
segurança e a defesa e o orçamento da UE pós-2020. As negociações do Brexit e a
reforma da zona euro serão também abordadas em plenário.
 
 
Futuro da União Económica e Monetária 
As propostas para o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM) serão
em seguida discutidas com a Comissão, à luz do roteiro para a UEM apresentado em
dezembro, de novas propostas divulgadas em maio e das posições assumidas por
alguns líderes europeus. Entre os planos encontram-se a criação de um Fundo
Monetário Europeu, uma proposta legislativa que transpõe para o direito da UE as
disposições do Pacto Orçamental e um Programa de Apoio às Reformas, publicado a
31 de maio.
 
 
Debate com o primeiro-ministro dos Países Baixos sobre o futuro da
Europa      
O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, vai ser o sétimo líder europeu a participar
no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, que se realiza na quarta-feira, às
10h00.
 
 
Regras europeias sobre a segurança dos drones 
As primeiras regras à escala europeia sobre os drones (aeronaves não tripuladas),
que visam garantir a segurança e a privacidade e trazer clareza jurídica a este setor,
vão ser votadas no PE na terça-feira. As novas normas, incluídas num regulamento
relativo à aviação civil, exigem o registo dos operadores de drones em função da
capacidade cinética da aeronave que está sob o seu controlo e a certificação de
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operações de alto risco.
 
 
Consequências da retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irão 
Na terça-feira, às 15h00, os eurodeputados vão debater com a chefe da diplomacia
europeia, Federica Mogherini, as consequências e a resposta da UE à decisão do
Presidente norte-americano, Donald Trump, de retirar os EUA do acordo nuclear com
o Irão, incluindo as medidas para defender os interesses das empresas europeias que
investem no país. A UE não abandonará o acordo enquanto o Irão nele continuar
plenamente empenhado, garantiram os dirigentes europeus.
 
 
Luta contra a corrupção 
Os eurodeputados vão questionar a Comissão sobre as medidas que pretende tomar
para combater a corrupção na UE, assegurar que todos os Estados-Membros tenham
políticas anticorrupção eficazes e complementar as recomendações do Semestre
Europeu de forma a abordar este fenómeno. O PE quer saber, por exemplo, por que
motivo o executivo comunitário não apresentou o segundo relatório anticorrupção, que
já estava preparado. O debate realiza-se na quinta-feira, às 9h00.
 
 
Aluguer e leasing de veículos sem motorista para transporte de
mercadorias 
O PE vai votar, também na quinta-feira, um relatório da eurodeputada Cláudia
Monteiro de Aguiar sobre a utilização de veículos de aluguer sem condutor no
transporte rodoviário de mercadorias. A proposta legislativa, incluída no pacote “A
Europa em movimento”, visa fomentar condições equitativas e de concorrência leal
para as empresas de locação e de leasing, criar um quadro uniforme na UE e permitir
que os operadores de transportes realizem as suas atividades da forma mais eficiente
possível.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Coesão / Pescas / Polónia / NATO / Ciberdefesa / ACP
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2018-06-11
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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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Eleições europeias de 2019: Portugal volta a
eleger 21 eurodeputados
 
Os eurodeputados vão votar a proposta final sobre a futura
composição do Parlamento Europeu (PE), que reduz a
dimensão da assembleia europeia após o Brexit e garante
que nenhum Estado-Membro perde lugares. Portugal volta
a eleger 21 eurodeputados nas próximas eleições
europeias. A votação na comissão parlamentar dos
Assuntos Constitucionais realiza-se na segunda-feira e em
plenário na quarta-feira. Danuta Hübner (PPE) e Pedro Silva
Pereira (S&D) foram os relatores do PE.
 
Após  o  Brexit,  o  número  de  eurodeputados  diminuirá  de  751  para  705.  Dos  73  lugares
libertados pela saída do Reino Unido, 27 serão redistribuídos por 14 Estados-Membros, à luz
do princípio da proporcionalidade degressiva. Os restantes 46 lugares ficarão vagos, podendo
ser utilizados para eventuais futuros alargamentos da União Europeia (UE).
 
A decisão proposta assegura que nenhum Estado-Membro perde eurodeputados nas eleições
europeias  de  2019,  visando  também  corrigir  desvios  ao  princípio  da  proporcionalidade
degressiva,  que  não  é  respeitado  atualmente.
 
Contexto
 
O PE tem o direito de apresentar uma proposta sobre a sua composição aos chefes de Estado
ou de Governo da UE. A proposta sobre a distribuição de lugares na legislatura 2019-2024 foi
votada em plenário no dia 7 de fevereiro (relatório de Danuta Hübner e de Pedro Silva Pereira)
e  enviada  aos  líderes  europeus,  que  concordaram  com  a  solução  apresentada  pelos
eurodeputados.
 
A proposta de decisão volta agora ao PE para aprovação final (a assembleia pode aprová-la ou
rejeitá-la, mas não introduzir novas alterações).
 
As próximas eleições europeias realizam-se de 23 a 26 de maio de 2019. O PE é a única
instituição europeia eleita por sufrágio direto.
 
Número de eurodeputados eleitos em cada Estado-Membro
 
 
 

A assembleia europeia é reduzida de 751 para 705 lugares 
13 dos 27 Estados-Membros mantêm o atual número de eurodeputados, entre os
quais Portugal 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0029+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT


• 14 Estados-Membros ganham novos assentos no PE, à luz da proporcionalidade
degressiva
 

 
 

 
 
Nota: A composição do PE deve respeitar os critérios definidos no artigo 14.º, n.º 2 do Tratado
da UE, que determina que os representantes dos cidadãos da União não podem ser mais de
750, mais o presidente, que a representação deve ser assegurada de forma degressivamente
proporcional,  com um limite mínimo de seis eurodeputados por Estado-Membro,  e que a

Estado-Membro Atual distribuição de
lugares

D i s t r i b u i ç ã o  d e
l u g a r e s  a p ó s  a s
eleições  europeias
de  2019

Diferença

Alemanha 96 96 =
França 74 79 +5
Reino Unido 73 - -73
Itália 73 76 +3
Espanha 54 59 +5
Polónia 51 52 +1
Roménia 32 33 +1
Países Baixos 26 29 +3
Grécia 21 21 =
Bélgica 21 21 =
Portugal 21 21 =
República Checa 21 21 =
Hungria 21 21 =
Suécia 20 21 +1
Áustria 18 19 +1
Bulgária 17 17 =
Dinamarca 13 14 +1
Eslováquia 13 14 +1
Finlândia 13 14 +1
Irlanda 11 13 +2
Croácia 11 12 +1
Lituânia 11 11 =
Eslovénia 8 8 =
Letónia 8 8 =
Estónia 6 7 +1
Chipre 6 6 =
Luxemburgo 6 6 =
Malta 6 6 =
TOTAL 751 705
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0022.02/DOC_1&format=PDF
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nenhum país podem ser atribuídos mais de 96 lugares.
 
A “proporcionalidade degressiva” é definida do seguinte modo: o rácio entre a população e o
número de lugares de cada Estado-Membro antes do arredondamento para números inteiros
deve variar em função da respetiva população de modo a que cada deputado ao Parlamento
Europeu  de  um  Estado-Membro  mais  povoado  represente  mais  cidadãos  do  que  cada
deputado ao Parlamento Europeu de um Estado-Membro menos povoado e, inversamente, que
quanto mais povoado for  um Estado-Membro,  maior  deve ser o seu direito a um número
elevado de lugares no Parlamento Europeu.
 
Votação: 13/06/2018
 
Processo: aprovação
 
Relatores: Danuta Hübner (PPE, PL) e Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
 
Mais informação
Decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Comunicado de imprensa - Eleições europeias 2019: PE rejeita listas transnacionais, nenhum
Estado-Membro perde eurodeputados (7 de fevereiro de 2018)
Comunicado de imprensa - Eurodeputados aprovam datas das eleições europeias de 2019 (18
de abril de 2018)
Material multimédia: Eleições europeias de 2019
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01519/eurodeputados-aprovam-datas-das-eleicoes-europeias-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01519/eurodeputados-aprovam-datas-das-eleicoes-europeias-de-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Debate sobre a cimeira europeia de 28 e 29 de
junho
 
Na terça-feira, às 9h00, o PE vai debater com o Conselho e
a Comissão os assuntos na agenda da próxima cimeira
dos líderes europeus, como a migração e o asilo, a
segurança e a defesa e o orçamento da UE pós-2020. As
negociações do Brexit e a reforma da zona euro serão
também abordadas em plenário.
 
Debate: 12/06/2018
 
Mais informação
Destaques da ordem do dia do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2018
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http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/06/28-29/


Futuro da União Económica e Monetária
 
As propostas para o aprofundamento da União Económica
e Monetária (UEM) serão em seguida discutidas com a
Comissão, à luz do roteiro para a UEM apresentado em
dezembro, de novas propostas divulgadas em maio e das
posições assumidas por alguns líderes europeus. Entre os
planos encontram-se a criação de um Fundo Monetário
Europeu, uma proposta legislativa que transpõe para o
direito da UE as disposições do Pacto Orçamental e um
Programa de Apoio às Reformas, publicado a 31 de maio.
 
Debate: 12/06/2018
 
Mais informação
Pergunta à Comissão sobre o pacote UEM publicado em dezembro de 2017
Comunicado de imprensa da Comissão sobre o roteiro para o aprofundamento da UEM (6 de
dezembro de 2017)
Comunicado de imprensa da Comissão sobre o Programa de Apoio às Reformas e o
Instrumento Europeu de Estabilização do Investimento para reforçar a UEM (31 de maio de
2018)
Material multimédia: União Económica e Monetária
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/economic-and-monetary-union_5501_pk
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Debate com o primeiro-ministro dos Países
Baixos sobre o futuro da Europa     
 
O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, vai ser o sétimo
líder europeu a participar no ciclo de debates no PE sobre
o futuro da Europa, que se realiza na quarta-feira, às 10h00.
 
O primeiro-ministro  dos  Países  Baixos  e  o  presidente  do  PE,  Antonio  Tajani,  vão  fazer
declarações à imprensa às 12h30, junto à sala do protocolo (edifício Louise Weiss, sala H060).
 
 
Mark Rutte é membro do Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD, liberal-
conservador) e ocupa o cargo de primeiro-ministro desde 2010.
 
 
O discurso do primeiro-ministro holandês 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).
 

Depois de Mark Rutte, será a vez do primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, intervir
perante os eurodeputados, na sessão plenária de julho.
 
 
 
Debate: 13/06/2018
 
Mais informação
Biografia do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte
Em destaque: Futuro da Europa
Material multimédia
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https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
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


Regras europeias sobre a segurança dos drones
 
As primeiras regras à escala europeia sobre os drones
(aeronaves não tripuladas), que visam garantir a segurança
e a privacidade e trazer clareza jurídica a este setor, vão
ser votadas no PE na terça-feira. As novas normas,
incluídas num regulamento relativo à aviação civil, exigem
o registo dos operadores de drones em função da
capacidade cinética da aeronave que está sob o seu
controlo e a certificação de operações de alto risco.
 
A  legislação,  já  acordada  com  os  Estados-Membros,  tem  por  objetivo  dar  resposta  ao
desenvolvimento do setor dos drones e aos problemas que estes podem colocar a nível da
aviação  civil.  As  novas  regras  consagram princípios  básicos  para  garantir  a  segurança
operacional, a segurança contra atos ilícitos, a privacidade e a proteção dos dados pessoais.
Existirão igualmente regras relativas às emissões e ao ruído gerados pelos drones, tal como
existem em relação a qualquer outra aeronave.
 
 
Debate: 11/06/2018
 
Votação: 12/06/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Marian-Jean Marinescu (PPE, RO)
 
Mais informação
Observatório legislativo
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)


Consequências da retirada dos EUA do acordo
nuclear com o Irão
 
Na terça-feira, às 15h00, os eurodeputados vão debater
com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini,
as consequências e a resposta da UE à decisão do
Presidente norte-americano, Donald Trump, de retirar os
EUA do acordo nuclear com o Irão, incluindo as medidas
para defender os interesses das empresas europeias que
investem no país. A UE não abandonará o acordo enquanto
o Irão nele continuar plenamente empenhado, garantiram
os dirigentes europeus.
 
O acordo nuclear com o Irão, ou Plano de Ação Conjunto Global (PACG), é essencial para a
segurança da região  e,  consequentemente,  para  a  Europa e  para  o  mundo,  frisaram os
ministros dos Negócios Estrangeiros da UE numa reunião realizada no dia 28 de maio. O
objetivo deste acordo é impedir que o país desenvolva uma arma nuclear.
 
As medidas para defender os interesses das empresas europeias que investem no Irão na
sequência  do  levantamento  das  sanções  relacionadas  com a  questão  nuclear  e  outros
assuntos fora do âmbito do PACG, como as preocupações da UE face ao programa de mísseis
balísticos do Irão e o seu papel nos conflitos regionais, nomeadamente na Síria e no Iémen,
deverão também ser abordados no debate em plenário.
 
Debate: 12/06/2018
 
Mais informação
Nota do Serviço de Estudos do PE
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf


Luta contra a corrupção
 
Os eurodeputados vão questionar a Comissão sobre as
medidas que pretende tomar para combater a corrupção na
UE, assegurar que todos os Estados-Membros tenham
políticas anticorrupção eficazes e complementar as
recomendações do Semestre Europeu de forma a abordar
este fenómeno. O PE quer saber, por exemplo, por que
motivo o executivo comunitário não apresentou o segundo
relatório anticorrupção, que já estava preparado. O debate
realiza-se na quinta-feira, às 9h00.
 
Pergunta à Comissão A corrupção afeta o funcionamento da UE. Contudo, existem grandes
diferenças entre os Estados-Membros. Alguns dados demonstram que o custo da corrupção
ascende a 120 mil milhões de euros, ao passo que outros demonstram que poderá ascender a
900 mil milhões de euros anuais. 
 
 
Em 2011,  a  Comissão,  reconhecendo  a  dimensão  do  problema,  apresentou  um pacote
anticorrupção contendo um conjunto  de medidas para  combater  a  mesma,  incluindo um
relatório anticorrupção da UE – o qual oferecia aos cidadãos da UE uma avaliação credível e
comparativa da corrupção (excluindo as instituições da UE). O relatório identificou medidas
para permitir aos Estados-Membros combater a corrupção de forma mais eficaz. A Comissão
reconheceu que é do interesse comum da União assegurar que todos os Estados-Membros
têm  políticas  anticorrupção  eficazes.  Portanto,  o  relatório  tentou  promover  normas
anticorrupção elevadas, destacando as fraquezas e fazendo recomendações. O pacote previa
a participação da UE no Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO).
 
 
Seis anos depois, a situação está a agravar-se: a Comissão abandonou completamente o
relatório,  apesar  da  declaração  do  Comissário  Timmermans  em  outubro  de  2016,  as
negociações do GRECO estão empatadas e a UE não cumpre os seus deveres no âmbito da
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC).
 
 
1.Por que motivo foi abandonado o relatório anticorrupção da UE e a Comissão não apresentou
o segundo relatório, que já estava preparado?
 
 
2.Dado que o relatório anticorrupção e as recomendações do Semestre Europeu não são
alternativos um ao outro – e, na verdade, poderiam perfeitamente complementar-se – como
tenciona a Comissão complementar as recomendações do Semestre Europeu de forma a
abordar os outros aspetos da corrupção?
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3.Como tenciona a Comissão garantir que as instituições da UE estão isentas de qualquer
forma de corrupção? Quando irá a Comissão avaliar o seu próprio cumprimento da UNCAC?
 
 
Debate: 14/06/2018
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Aluguer e leasing de veículos sem motorista para
transporte de mercadorias
 
O PE vai votar, também na quinta-feira, um relatório da
eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar sobre a
utilização de veículos de aluguer sem condutor no
transporte rodoviário de mercadorias. A proposta
legislativa, incluída no pacote “A Europa em movimento”,
visa fomentar condições equitativas e de concorrência leal
para as empresas de locação e de leasing, criar um quadro
uniforme na UE e permitir que os operadores de
transportes realizem as suas atividades da forma mais
eficiente possível.
 
Votação: 14/06/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, PT)
 
Mais informação
Relatório sobre a proposta que altera a Diretiva 2006/1/CE relativa à utilização de veículos de
aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias
Nota do Serviço de Estudos do PE
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Outros assuntos em destaque
 
Coesão / Pescas / Polónia / NATO / Ciberdefesa / ACP
 

A política de coesão e a economia circular - debate na terça-feira e votação de
um relatório na quarta-feira 
Rumo a um setor europeu da aquicultura sustentável e competitivo: situação
atual e desafios futuros - debate na segunda-feira e votação de um relatório na
terça-feira 
Independência do sistema judicial na Polónia - declarações do Conselho e da
Comissão, seguidas de debate, na quarta-feira 
Relações entre a UE e a NATO - debate na terça-feira e votação de um relatório na
quarta-feira 
Ciberdefesa - debate na terça-feira e votação de um relatório na quarta-feira 
Negociações relativas a um novo acordo de parceria entre a UE e os países
ACP (África, Caraíbas e Pacífico) - pergunta ao Conselho e pergunta à Comissão,
seguidas de debate, na quarta-feira e votação de uma resolução na quinta-feira 
Encerramento do mercado de marfim da UE para combater a caça furtiva  -
declaração da Comissão, seguida de debate, na quarta-feira
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