
 

Destaques da sessão plenária de 1 a 4 de outubro
de 2018, Estrasburgo
 
Novos objetivos de redução das emissões de CO2 dos automóveis 
O Parlamento Europeu (PE) vai definir novas metas para a redução das emissões de
CO2 dos automóveis na UE e uma quota de mercado para os veículos de emissões
zero e de baixas emissões.  
 
 
Novas regras europeias para o setor audiovisual 
Os eurodeputados vão votar na terça-feira a revisão da diretiva relativa aos serviços
de comunicação social audiovisual, já acordada com os Estados-Membros. 
 
 
Debate sobre a cimeira europeia de 18 de outubro 
Na terça-feira de manhã, o PE vai debater com o Conselho e a Comissão os assuntos
na agenda da próxima cimeira dos líderes europeus, que será centrada no Brexit, na
migração e na segurança. 
 
 
Riscos de branqueamento de capitais no setor bancário da UE 
Os casos de branqueamento de capitais pelos bancos vão ser tema de debate na
quarta-feira à tarde. O PE quer saber que medidas estão a ser tomadas para combater
a proliferação destes crimes.
 
 
Debate sobre o Estado de direito na Roménia 
A reforma do sistema judicial na Roménia e o seu impacto na separação de poderes
vão ser discutidos no PE na quarta-feira de manhã na presença da primeira-ministra
do país, Viorica Dăncilă.
 
 
Debate com o primeiro-ministro da Estónia sobre o futuro da Europa 
O primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas, vai ser o décimo líder europeu a participar
no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, que se realiza na quarta-feira, às
10h00.
 
 
Emergência humanitária no Mediterrâneo: apoio às autoridades
locais e regionais 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater com o Conselho e a Comissão as
medidas que devem ser tomadas para ajudar as autoridades locais e regionais no
acolhimento dos refugiados.
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Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas 
A criação de uma agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas vai ser
discutida com a Comissão na segunda-feira e abordada numa resolução que será
votada na quarta-feira. 
 
 
Estratégia europeia para os contratos públicos 
O PE vai debater e votar na quinta-feira um relatório do eurodeputado Carlos Coelho
que define uma estratégia para melhorar a adjudicação de contratos públicos na UE. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Orçamento retificativo / Direito de voto dos cidadãos no estrangeiro  / Assuntos
externos / IVA
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2018-10-01

 
 
-
 

Contactos 
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Para saber mais
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

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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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/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/pt/home.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/pt/audio-podcasts.html


Novos objetivos de redução das emissões de CO2
dos automóveis
 
O Parlamento Europeu (PE) vai definir novas metas para a
redução das emissões de CO2 dos automóveis na UE e
uma quota de mercado para os veículos de emissões zero
e de baixas emissões.  
 
A comissão parlamentar do Ambiente propõe um objetivo de redução de 45% das emissões
dos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros novos até 2030, acima dos 30%
propostos pela Comissão Europeia, e uma meta intermédia de 20% para 2025. O debate em
plenário realiza-se na terça-feira e a votação na quarta-feira.
 
Os parlamentares estabelecem também uma quota de mercado para os veículos de emissões
zero e de baixas emissões (ou seja, os que emitem menos de 50 g de CO2 por quilómetro),
que deverá ser de 40% das vendas de automóveis novos em 2030 e de 20% em 2025.
 
Os parlamentares defendem que estas medidas têm de ser acompanhadas de programas
específicos de reconversão, requalificação e melhoria das competências dos trabalhadores,
tendo em conta as possíveis implicações no mercado de trabalho.
 
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.
 
Contexto
 
A proposta  legislativa  que  está  a  ser  discutida  no  PE propõe  objetivos  de  redução  das
emissões de CO2 a nível da UE para os automóveis e os veículos comerciais ligeiros novos de
2025 a 2029 e a partir de 2030, quando comparados com os objetivos para 2021 fixados pela
legislação anterior.
 
O transporte rodoviário foi responsável por 22% das emissões de gases com efeito de estufa
da UE em 2015, com um aumento constante desta percentagem desde 1990. Os automóveis e
os veículos comerciais ligeiros representaram 73% das emissões de gases com efeito de
estufa do transporte rodoviário em 2015.
 
Estas medidas visam ajudar a UE a cumprir o compromisso assumido no âmbito do Acordo de
Paris de reduzir as emissões de CO2 em, pelo menos, 40% até 2030.
 
Debate: 2/10/2018
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140221IPR36626/parlamento-europeu-aprova-reducao-das-emissoes-de-co2-dos-automoveis


Votação: 3/10/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Miriam Dalli (S&D, MT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta que define normas de desempenho em matéria de emissões dos
automóveis novos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos como parte da
abordagem integrada da União para reduzir as emissões de CO2 dos veículos
Comunicado de imprensa sobre os objetivos de redução das emissões aprovados pelo PE em
2014
Nota do Serviço de Estudos do PE
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
Assessor de imprensa - Ambiente

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0287&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0287&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0287&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140221IPR36626/parlamento-europeu-aprova-reducao-das-emissoes-de-co2-dos-automoveis
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140221IPR36626/parlamento-europeu-aprova-reducao-das-emissoes-de-co2-dos-automoveis
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI(2018)614689_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk
https://twitter.com/EP_Environment


Novas regras europeias para o setor audiovisual
 
Os eurodeputados vão votar na terça-feira a revisão da
diretiva relativa aos serviços de comunicação social
audiovisual, já acordada com os Estados-Membros. 
 
A diretiva passa a abranger não só a radiodifusão tradicional (televisão) e os serviços a pedido,
mas também as plataformas de partilha de vídeos, visando proteger os menores, combater o
discurso de incitação ao ódio e promover a produção europeia. Pelo menos 30% dos catálogos
dos serviços a pedido terão de ser constituídos por obras europeias.
 
Atualmente, as pessoas acedem a conteúdos vídeo não só através dos canais de televisão
mas  também,  cada  vez  mais,  através  de  serviços  de  vídeo  a  pedido,  como a  Netflix,  e
plataformas  de  partilha  de  vídeos,  como o  YouTube.
 
As novas regras visam garantir condições de concorrência equitativas entre as empresas de
radiodifusão tradicionais, os serviços a pedido e as plataformas de partilha de vídeos, que terão
de respeitar as regras relativas à proteção de menores e à proteção de todos os cidadãos
contra a incitação ao ódio e à violência.
 
Proteção contra conteúdos nocivos e discurso do ódio
 
A proteção dos menores e de todos os utilizadores contra os conteúdos violentos ou nocivos,
bem como contra o discurso de ódio, será reforçada com a introdução da responsabilidade
explícita nas plataformas de partilha de vídeos.
 
As medidas previstas incluem ferramentas que permitam aos utilizadores comunicar e assinalar
conteúdos nocivos e sistemas de verificação da idade ou de controlo parental.
 
Os Estados-Membros terão a possibilidade de tomar medidas através dos seus reguladores
nacionais do setor audiovisual contra os operadores que não respeitem as regras.
 
Promoção das obras audiovisuais europeias
 
Os fornecedores de serviços a pedido (como a Netflix) deverão promover a produção e a
distribuição  de  obras  europeias,  como  já  previsto  para  as  empresas  de  radiodifusão
tradicionais.  Pelo  menos  30%  dos  seus  catálogos  terão  de  ser  constituídos  por  obras
europeias.
 
A diretiva prevê a possibilidade de os Estados-Membros exigirem uma contribuição financeira
aos fornecedores de serviços a pedido, inclusivamente aos que se encontrem estabelecidos
noutro Estado-Membro, com isenções para as empresas em fase de arranque e as pequenas
empresas.
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Publicidade
 
As novas regras estabelecem um limite global de 20% de publicidade entre as 6h00 e as
18h00, dando às empresas de radiodifusão a flexibilidade de ajustar os períodos de publicidade
dentro desta faixa horária. No horário nobre, entre as 18h00 e a meia noite, a publicidade só
poderá ocupar no máximo 20% do tempo de transmissão.
 
Próximos passos
 
Depois de aprovada pelo PE e pelo Conselho, a diretiva será publicada no Jornal Oficial da UE,
entrando em vigor 20 dias após a sua publicação. Os Estados-Membros terão depois 21 meses
para transpor as novas regras para a legislação nacional.
 
Votação: 2/10/2018
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatoras: Sabine Verheyen (PPE, DE) e Petra Kammerevert (S&D, DE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo
Nota do Serviço de Estudos do PE
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Cornelia GUSA
Assessora de imprensa - Cultura e Educação

(+32) 2 28 32601 (BXL)
(+33) 3 881 73784 (STR)
(+32) 473 52 54 62
@EPCulture
cornelia.gusa@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/audiovisual-media-services-in-eu_8902_pk
https://twitter.com/EPCulture


Debate sobre a cimeira europeia de 18 de
outubro
 
Na terça-feira de manhã, o PE vai debater com o Conselho
e a Comissão os assuntos na agenda da próxima cimeira
dos líderes europeus, que será centrada no Brexit, na
migração e na segurança. 
 
O  Reino  Unido  deverá  deixar  de  ser  membro  da  UE  no  dia  30  de  março  de  2019.  As
negociações  com  vista  a  alcançar  um  acordo  de  saída  estão  ainda  a  decorrer.
 
Debate: 2/10/2018
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda do Conselho Europeu de 18 e 19 de outubro de 2018
Cronologia das negociações sobre o Brexit

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Cezary LEWANOWICZ
Assessor de imprensa - Assuntos institucionais

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu
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http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/10/18/
http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-uk-after-referendum/


Riscos de branqueamento de capitais no setor
bancário da UE
 
Os casos de branqueamento de capitais pelos bancos vão
ser tema de debate na quarta-feira à tarde. O PE quer saber
que medidas estão a ser tomadas para combater a
proliferação destes crimes.
 
A participação do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, neste debate está
ainda por confirmar.
 
Debate: 3/10/2018
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

John SCHRANZ
Assessor de imprensa - Assuntos Económicos e Monetários

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
@EP_Economics
john.schranz@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Economics


Debate sobre o Estado de direito na Roménia
 
A reforma do sistema judicial na Roménia e o seu impacto
na separação de poderes vão ser discutidos no PE na
quarta-feira de manhã na presença da primeira-ministra do
país, Viorica Dăncilă.
 
O PE vai votar uma resolução sobre este assunto na sessão plenária de novembro.
 
Os eurodeputados já debateram a situação na Roménia em 7 de fevereiro, no seguimento de
protestos  nas  ruas  de  Bucareste  devido  à  aprovação  pelo  parlamento  romeno  de  uma
controversa reforma do sistema judicial e de alterações às regras sobre conflitos de interesses.
O Código Penal e o Código de Processo Penal foram também modificados, tendo sido essas
alterações enviadas para o Tribunal Constitucional.
 
Os manifestantes voltaram às ruas em agosto para protestar conta a corrupção e a reforma
judicial. Várias pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia.
 
A Comissão Europeia alertou, em janeiro, sobre os efeitos que estas reformas podem ter a
nível da independência dos tribunais e do poder judicial em geral, bem como a nível da luta
contra a corrupção.
 
Antes do debate em plenário,  o vice-presidente da Comissão Europeia responsável  pelo
Estado de direito,  Frans Timmermans,  vai  na segunda-feira à comissão parlamentar  das
Liberdades Cívicas para discutir  estes assuntos com os eurodeputados.
 
Debate: 3/10/2018
 
Votação: sessão plenária de novembro
 
Processo: resolução
 
Para saber mais
Relatório da Comissão Europeia sobre os progressos registados na Roménia no contexto do
Mecanismo de Cooperação e de Verificação (15 de novembro de 2017)
Material multimédia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180207+ITEM-015+DOC+XML+V0//PT&language=PT
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PT/COM-2017-751-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PT/COM-2017-751-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=LIBE-OJ-20181001-1&format=XML&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=LIBE-OJ-20181001-1&format=XML&language=EN&secondRef=01
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PT/COM-2017-751-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PT/COM-2017-751-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Estefania NARRILLOS
Assessora de imprensa - Justiça e Assuntos Internos

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice
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Debate com o primeiro-ministro da Estónia sobre
o futuro da Europa
 
O primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas, vai ser o
décimo líder europeu a participar no ciclo de debates no
PE sobre o futuro da Europa, que se realiza na quarta-feira,
às 10h00.
 
Jüri Ratas, do Partido do Centro, lidera o governo da Estónia desde novembro de 2016.
 
O discurso do primeiro-ministro estónio 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).
 

 
Depois de Jüri Ratas, será a vez do Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, intervir perante os
eurodeputados, em 23 de outubro.
 
 
Debate: 3/10/2018
 
Para saber mais
Biografia do primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas
Em destaque: Futuro da Europa
Material multimédia
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https://www.valitsus.ee/en/prime-minister-juri-ratas
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


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Jaan SOONE
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu
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Emergência humanitária no Mediterrâneo: apoio
às autoridades locais e regionais
 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater com o
Conselho e a Comissão as medidas que devem ser
tomadas para ajudar as autoridades locais e regionais no
acolhimento dos refugiados.
 
A colocação de crianças nas escolas locais, os cuidados de saúde e a habitação, a integração
nas comunidades de acolhimento e a concessão de acesso direto às autoridades locais e
regionais ao financiamento do quadro financeiro plurianual serão alguns dos assuntos em
discussão.
 
Debate: 3/10/2018
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Estefania NARRILLOS
Assessora de imprensa - Justiça e Assuntos Internos

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice


Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas
e isoladas
 
A criação de uma agenda da UE para as zonas rurais,
montanhosas e isoladas vai ser discutida com a Comissão
na segunda-feira e abordada numa resolução que será
votada na quarta-feira. 
 
Os eurodeputados têm apelado para que seja consagrada especial atenção a estas zonas em
termos  de  coesão  económica,  social  e  territorial  e  no  âmbito  do  próximo  período  de
programação  financeira.
 
Os parlamentares querem saber de que forma planeia a Comissão apoiar a criação de uma
agenda da  UE para  as  zonas  rurais,  montanhosas  e  isoladas  e  desenvolver  um quadro
estratégico  para  o  seu  desenvolvimento  sustentável,  em articulação com as  estratégias
específicas  para  as  regiões  mais  atrasadas  e  periféricas.
 
Debate: 1/10/2018
 
Votação: 3/10/2018
 
Processo: resolução
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Estratégia europeia para os contratos públicos
 
O PE vai debater e votar na quinta-feira um relatório do
eurodeputado Carlos Coelho que define uma estratégia
para melhorar a adjudicação de contratos públicos na UE. 
 
O eurodeputado propõe um quadro mais moderno e com menos burocracia,  que cumpra
também objetivos sociais e ambientais. Mais de 250 mil autoridades públicas usam cerca de
14% do PIB da UE na aquisição de serviços, obras e fornecimentos, estimando-se que o valor
ascenda a mais de dois biliões de euros por ano.
 
O relatório do eurodeputado Carlos Coelho faz um balanço do que está a correr bem e mal na
aplicação das regras europeias sobre contratação pública, aprovadas em 2014, e define um
quadro estratégico para melhorar a adjudicação de contratos.
 
“Só com um quadro de contratação pública justo, moderno, com menos burocracia e mais
robusto, que não se preocupe apenas com as empresas mas que também cumpra objetivos
sociais e ambientais, conseguiremos tirar melhor partido do mercado interno e alavancar as
nossas economias”, disse o eurodeputado.
 
Recomendações aos Estados-Membros e à Comissão Europeia
 
Carlos Coelho recomenda aos Estados-Membros que, sempre que possível e se justifique,
adotem o critério da proposta economicamente mais vantajosa e o cálculo dos custos do ciclo
de vida nas suas decisões de aquisição, exprimindo a sua preocupação com o uso excessivo
do preço mais baixo como critério de adjudicação em alguns países.
 
O eurodeputado propõe medidas para apoiar a participação das PME nos concursos públicos,
por exemplo, através da divisão em lotes, e a introdução de instrumentos de transparência,
como registos de contratos.
 
Os Estados-Membros  devem desenvolver  estratégias  nacionais  de  contratação  pública,
incluindo planos de profissionalização dos adjudicantes e  funcionários  da administração
pública, e acelerar a digitalização em todas as fases do processo. São também necessárias
medidas para aumentar a contratação pública transfronteiriça e em regime de cooperação.
 
A Comissão Europeia tem também um papel relevante a desempenhar, devendo, por exemplo,
prestar assistência aos Estados-Membros no desenvolvimento de metodologias relativas ao
cálculo  dos custos  do ciclo  de vida,  identificar  as  possibilidades de os  fundos europeus
apoiarem  ações  respeitantes  à  profissionalização,  garantir  a  introdução  atempada  dos
formulários eletrónicos e adotar orientações em matéria de inovação e responsabilidade social.
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140110IPR32386/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-para-contratos-publicos-e-concessoes


Debate: 4/10/2018
 
Votação: 4/10/2018
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator: Carlos Coelho (PPE, PT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre o pacote de estratégia dos contratos públicos
Comunicado de imprensa publicado após a votação na comissão parlamentar do Mercado
Interno (19 de junho de 2018)
Comunicação da Comissão Europeia “Dinamizar a contratação pública em benefício da
Europa” (3 de outubro de 2017)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0229&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06022/public-procurement-call-for-better-implementation-and-use-of-quality-criteria
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06022/public-procurement-call-for-better-implementation-and-use-of-quality-criteria
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52017DC0572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52017DC0572
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Outros assuntos em destaque
 
Orçamento retificativo / Direito de voto dos cidadãos no
estrangeiro  / Assuntos externos / IVA
 

Orçamento retificativo n.º 5/2018: anulação da reserva relacionada com o apoio
à Turquia ao abrigo do instrumento de pré-adesão, reforço do Instrumento de
Vizinhança Europeu e da ajuda humanitária para outras ações urgentes e alteração
do quadro de efetivos da Agência de Execução para a Inovação e as Redes no
contexto da iniciativa WiFi4EU - votação de um relatório na terça-feira
 
Privação  do  direito  de  voto  na  UE  -  perguntas  ao  Conselho  e  à  Comissão,
seguidas de debate, na terça-feira. As perguntas referem que seis Estados-Membros
da UE (Chipre, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Malta e Reino Unido) privam os
seus nacionais do direito de voto nas eleições nacionais em razão da residência no
estrangeiro e que “em alguns Estados-Membros (por exemplo, Espanha e Portugal
) os meios para votar a partir do estrangeiro são insuficientes ou inexistentes, o que
constitui um obstáculo ao exercício do direito de voto”.
 
Discurso de Milo Đukanović, Presidente do Montenegro - terça-feira, às 11h30
 
Contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas
transnacionais no âmbito dos direitos humanos  -  perguntas ao Conselho, à
Comissão e à Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, seguidas
de debate, na terça-feira
 
Apoio  da  UE  à  UNRWA  (Agência  das  Nações  Unidas  de  Assistência  a
Refugiados da Palestina) na sequência da retirada do apoio financeiro dos
EUA - debate na terça-feira
 
Situação no Iémen - debate na terça-feira e votação de uma resolução na quinta-
feira
 
Regulamentação em matéria de IVA:  harmonização e simplificação de certas
regras do sistema do IVA e taxas do imposto sobre o valor acrescentado - debate na
terça-feira e votação de dois relatórios na quarta-feira
 
Rendimento mínimo para uma Europa justa: um direito dos cidadãos - debate
na quarta-feira (Artigo 153.º-A do Regimento do PE: Debate sobre assuntos de
atualidade a pedido de um grupo político)
 
Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) - debate na
quarta-feira e votação de um regulamento que atualiza a estrutura e organização da
agência na quinta-feira
 
Reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco - debate
na quarta-feira e votação de um regulamento na quinta-feira
 
Acordo  de  transporte  aéreo  entre  a  UE  e  o  Canadá  -  votação  de  uma
recomendação  de  Francisco  Assis  na  terça-feira
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