
 

Destaques da sessão plenária de 14 a 17 de janeiro
de 2019, Estrasburgo
 
Celebração do 20.º aniversário do euro 
O Parlamento Europeu (PE) vai assinalar os 20 anos da moeda única na terça-feira,
às 11h30, numa cerimónia em que participará o presidente do Eurogrupo, Mário
Centeno.
 
 
Brexit: Ponto da situação após a votação no parlamento britânico    
Na quarta-feira, às 8h30, o PE vai fazer o ponto da situação e discutir o caminho a
seguir após a votação, no dia anterior, do acordo de saída do Reino Unido da UE na
Câmara dos Comuns. 
 
 
Debate com Pedro Sánchez sobre o futuro da Europa 
O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, será o próximo líder europeu a
participar no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, na quarta-feira, às
10h00.
 
 
Apresentação das prioridades da presidência romena do Conselho
da UE     
Na terça-feira, às 15h00, a primeira-ministra romena, Viorica Dăncilă, vai apresentar
aos eurodeputados as prioridades da presidência rotativa do Conselho para este
semestre. 
 
 
Debates sobre última cimeira europeia e reforma da política de asilo 
Os resultados da última cimeira dos líderes europeus e os desafios para este ano,
incluindo a reforma das políticas de migração e asilo, vão ser discutidos na terça-feira,
às 8h30.
 
 
InvestEU: Programa para mobilizar 700 mil milhões de euros de
investimentos 
O PE vai votar na quarta-feira o programa InvestEU, que dará continuidade ao Plano
Juncker após 2020. O objetivo é mobilizar investimentos para apoiar o emprego, o
crescimento e a inovação. 
 
 
Estados-Membros que violem Estado de direito podem perder
fundos europeus
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A violação dos valores da UE por um Estado-Membro pode levar à suspensão de
fundos europeus, estipula uma proposta legislativa que vai ser debatida na quarta-
feira e votada na quinta-feira. 
 
 
Fundo Social Europeu Mais 
Os apoios aos jovens, às crianças e às pessoas mais carenciadas estão entre os
principais objetivos do Fundo Social Europeu Mais (FSE+) para 2021-2027, que vai
ser votado na quarta-feira. 
 
 
Fundo Europeu para a Transição 
O PE vai votar a continuação do financiamento do Fundo Europeu de Ajustamento à
Globalização após 2020. O fundo deverá passar a chamar-se Fundo Europeu para a
Transição e ser mais acessível.
 
 
Debate sobre as atividades do BCE com Mario Draghi 
Os eurodeputados vão debater as atividades do BCE com o presidente Mario Draghi
na terça-feira à tarde e votar os relatórios anuais sobre o BCE e sobre a União
Bancária na quarta-feira. 
 
 
Eliminar os preconceitos de género nas políticas fiscais 
A eurodeputada Marisa Matias é a coautora de um relatório sobre a igualdade de
género e as políticas fiscais na UE que vai ser apresentado na segunda-feira e votado
na terça-feira.
 
 
Extensão ao Sara Ocidental das tarifas preferenciais aplicáveis a
Marrocos 
A votação da alteração do acordo de liberalização comercial entre a UE e Marrocos
para alargar as preferências pautais aos produtos do Sara Ocidental está agendada
para quarta-feira.
 
 
Pesticidas: Medidas para melhorar o procedimento de autorização
da UE  
O relatório final da comissão especial sobre o procedimento de autorização dos
pesticidas, criada na sequência da controvérsia sobre a renovação do glifosato, vai ser
votado na quarta-feira.
 
 
Aluguer e leasing de veículos sem motorista para transporte de
mercadorias 
O PE vai votar na terça-feira um relatório da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar
sobre a utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de
mercadorias. 
 
 
Outros assuntos em destaque  
Direitos fundamentais na UE / Desenvolvimento regional / Aplicação de acordos
comerciais com países da América Latina
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2019-01-14

 
 
-
 

Contactos 
 
 

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

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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Celebração do 20.º aniversário do euro
 
O Parlamento Europeu (PE) vai assinalar os 20 anos da
moeda única na terça-feira, às 11h30, numa cerimónia em
que participará o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.
 
A sessão solene, que se realiza no hemiciclo de Estrasburgo, terá início com uma intervenção
do presidente do PE, Antonio Tajani, seguindo-se declarações do presidente da Comissão
Europeia, Jean-Claude Juncker, do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi,
do  presidente  do  Eurogrupo,  Mário  Centeno,  do  presidente  da  comissão  dos  Assuntos
Económicos e Monetários do PE, Roberto Gualtieri, e do antigo presidente do BCE, Jean-
Claude Trichet.
 
A moeda única é também o tema de uma exposição que será exibida no edifício do PE.
 
O euro fez 20 anos no passado dia 1 de janeiro. Em 1999, 11 países da UE lançaram uma
moeda comum e adotaram uma política monetária partilhada sob os auspícios do BCE.
 
Após três anos a aparecer nos extratos bancários das pessoas juntamente com as moedas
nacionais, as notas e as moedas de euro chegaram a 12 países que participaram na maior
operação de mudança de moeda na história. Os membros originais são a Áustria, a Bélgica, a
Finlândia,  a  França,  a  Alemanha,  a  Irlanda,  a  Itália,  o  Luxemburgo,  os Países Baixos,  a
Espanha e Portugal. A Grécia aderiu em 2001. Desde então, sete outros Estados-Membros
adotaram o euro (Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta, Eslováquia e Eslovénia).
 
Atualmente, o euro é a moeda de 340 milhões de europeus em 19 Estados-Membros.
 
Cerimónia comemorativa do 20.º aniversário do euro: 15/01/2019
 
Para saber mais
Declarações de Tajani, Juncker, Tusk, Draghi e Centeno sobre o 20.º aniversário do euro e o
seu futuro (31 de dezembro de 2018)
Página Web “Euro aos 20”
Material multimédia
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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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Brexit: Ponto da situação após a votação no
parlamento britânico   
 
Na quarta-feira, às 8h30, o PE vai fazer o ponto da situação
e discutir o caminho a seguir após a votação, no dia
anterior, do acordo de saída do Reino Unido da UE na
Câmara dos Comuns. 
 
Na sessão plenária de 29 de novembro, em Bruxelas, o negociador-chefe da UE para o Brexit,
Michel Barnier, participou num debate sobre o acordo de saída do Reino Unido da União,
aprovado pelos 27 dirigentes europeus em 25 de novembro. As intervenções em plenário estão
disponíveis aqui (por escrito e em vídeo).
 
Debate: 16/01/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Conclusões da reunião extraordinária do Conselho Europeu (Art. 50.º), de 25 de novembro de
2018
Comunicado de imprensa - Brexit: Parlamento Europeu define linhas vermelhas para as
negociações
Comunicado de imprensa - Brexit: Parlamento Europeu recomenda “acordo de associação”
entre a UE e o Reino Unido
Anteriores resoluções do Parlamento Europeu sobre o Brexit
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

Delphine COLARD
(+32)2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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Debate com Pedro Sánchez sobre o futuro da
Europa
 
O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, será o
próximo líder europeu a participar no ciclo de debates no
PE sobre o futuro da Europa, na quarta-feira, às 10h00.
 
O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e o primeiro-ministro espanhol vão dar
uma conferência de imprensa conjunta às 12h30, após o debate em plenário.
 
Pedro Sánchez, licenciado em Economia, é presidente do governo espanhol desde junho de
2018. Filiou-se no Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) em 1993.
 
O discurso de Pedro Sánchez 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);
 
a chanceler da Alemanha, Angela Merkel (13 de novembro);
 
o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen (28 de novembro);
 
o Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades (12 de dezembro).
 

 
Depois de Pedro Sánchez, será a vez do primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipilä, intervir
perante os eurodeputados, na sessão plenária que se realiza no final de janeiro, em Bruxelas.
Seguir-se-ão o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, em fevereiro, e o primeiro-ministro
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da Eslováquia, Peter Pellegrini, em março.
 
Debate: 16/01/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Biografia do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez
Material multimédia
Em destaque: Futuro da Europa

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
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/uma-europa-melhor-para-os-seus-cidadaos


Apresentação das prioridades da presidência
romena do Conselho da UE    
 
Na terça-feira, às 15h00, a primeira-ministra romena,
Viorica Dăncilă, vai apresentar aos eurodeputados as
prioridades da presidência rotativa do Conselho para este
semestre. 
 
Nessa manhã,  às 10h30,  os representantes dos grupos políticos vão fazer  o balanço da
presidência anterior  com o chanceler  austríaco,  Sebastian Kurz.
 
O programa da presidência romena articula-se em torno de quatro prioridades principais: a
Europa da convergência, uma Europa mais segura, a Europa como forte interveniente mundial
e a Europa de valores comuns.
 
É a  primeira  vez  que  a  Roménia,  que  aderiu  à  UE  em 2007,  assume  a  presidência  do
Conselho.
 
Debates: 15/01/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Sítio Web da presidência romena do Conselho da UE

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

Michaela FINDEIS
(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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Debates sobre última cimeira europeia e reforma
da política de asilo
 
Os resultados da última cimeira dos líderes europeus e os
desafios para este ano, incluindo a reforma das políticas
de migração e asilo, vão ser discutidos na terça-feira, às
8h30.
 
O Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro de 2018 debruçou-se sobre o orçamento de
longo prazo da  UE (quadro  financeiro  plurianual),  as  relações externas,  a  migração e  o
mercado único. Os dirigentes da UE27 debateram também o Brexit e a reforma da zona euro.
 
Outro tema em discussão na terça-feira de manhã será a partilha de responsabilidades entre os
Estados-Membros da UE no que diz respeito ao acolhimento de requerentes de asilo, em
especial à luz dos recentes acontecimentos.
 
Debates: 15/01/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Conclusões do Conselho Europeu, 13-14 de dezembro de 2018
Declaração da Cimeira do Euro, 14 de dezembro de 2018

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

Andreas KLEINER
+32 2 28 32 266 (BXL)
+33 3 88 1 72 336 (STR)
+32 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/14/european-council-conclusions-13-14-december-2018/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclus%c3%b5es+do+Conselho+Europeu%2c+13-14+de+dezembro+de+2018
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declara%c3%a7%c3%a3o+da+Cimeira+do+Euro%2c+14+de+dezembro+de+2018


Estefania NARRILLOS
(+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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InvestEU: Programa para mobilizar 700 mil
milhões de euros de investimentos
 
O PE vai votar na quarta-feira o programa InvestEU, que
dará continuidade ao Plano Juncker após 2020. O objetivo
é mobilizar investimentos para apoiar o emprego, o
crescimento e a inovação. 
 
O eurodeputado José Manuel Fernandes é um dos correlatores do PE sobre este programa.
 
O InvestEU reunirá a multiplicidade de programas financeiros atualmente disponíveis na UE,
reproduzindo o modelo adotado para o  Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos,
também conhecido por  Plano Juncker.
 
O relatório das comissões parlamentares dos Orçamentos e dos Assuntos Económicos, que vai
ser debatido em plenário na terça-feira e votado na quarta-feira, prevê que o fundo InvestEU
mobilize mais de 698 mil milhões de euros de investimentos públicos e privados na UE entre
2021 e 2027, acima dos 650 mil milhões indicados na proposta da Comissão Europeia.
 
Para que isso aconteça, os eurodeputados reforçam a garantia a disponibilizar pelo orçamento
da UE de 38 mil milhões de euros para 40,8 mil milhões de euros (a preços correntes).
 
O novo fundo apoiará quatro vertentes estratégicas: infraestruturas sustentáveis; investigação,
inovação e digitalização; pequenas e médias empresas; investimento social e competências.
 
Os eurodeputados incluem entre os objetivos do programa o aumento da taxa de emprego na
UE, a proteção do clima e a coesão económica, territorial e social.
 
Para José Manuel Fernandes, o InvestEU “é um excelente instrumento para a criação de
emprego e o reforço da competitividade da União Europeia. Promove o crescimento inclusivo e
reforça o investimento na área social”.
 
O novo programa engloba o fundo InvestEU, uma plataforma de aconselhamento e o Portal
Europeu de Projetos de Investimento.
 
Próximos passos
 
Depois de votada em plenário, a proposta de regulamento que cria o programa InvestEU terá
ainda de ser negociada com o Conselho da UE (governos nacionais) para se chegar a um
acordo sobre a legislação final.
 
Debate: 15/01/2019
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Votação: 16/01/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: José Manuel Fernandes (PPE, PT) e Roberto Gualtieri (S&D, IT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento que cria o programa InvestEU
Fichas de informação sobre o programa InvestEU (página Web da Comissão Europeia)
Atual Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos

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

Armin WISDORFF
Assessor de imprensa - Orçamentos

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0482&language=PT
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_pt
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Estados-Membros que violem Estado de direito
podem perder fundos europeus
 
A violação dos valores da UE por um Estado-Membro pode
levar à suspensão de fundos europeus, estipula uma
proposta legislativa que vai ser debatida na quarta-feira e
votada na quinta-feira. 
 
A proposta que vai ser discutida em plenário estabelece regras para a proteção do orçamento
da UE caso se verifiquem deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito
nos Estados-Membros.
 
A UE deve poder  impor  medidas adequadas que incluam a suspensão ou a  redução do
financiamento  europeu  de  modo  proporcional  à  natureza,  à  gravidade  e  ao  âmbito  das
deficiências,  segundo esta proposta legislativa,  apresentada pela Comissão Europeia no
âmbito do pacote relativo ao quadro financeiro plurianual  para 2021-2027.
 
O documento  estabelece  o  procedimento  que  deve  ser  seguido  para  a  adoção  dessas
medidas, bem como para o seu levantamento, quando as deficiências deixarem de existir.
 
O respeito pelos valores fundamentais da UE é um pré-requisito essencial para uma gestão
financeira sólida e eficaz dos fundos europeus, sublinham os eurodeputados.
 
Os parlamentares advertem, no entanto, para o facto de os beneficiários finais do orçamento
comunitário não poderem, de forma alguma, ser afetados por infrações pelas quais não são
responsáveis.
 
O PE vai debater e votar nos mesmos dias uma outra proposta legislativa que cria o programa
“Direitos e Valores” para 2021-2027. Este instrumento destina-se a apoiar financeiramente
organizações da sociedade civil a nível local e nacional, a fim de combater o retrocesso na
democracia, no Estado de direito e nos direitos fundamentais na UE.
 
Debate: 16/01/2019
 
Votação: 17/01/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) e Petri Sarvamaa (PPE, FI), sobre a proposta
relativa à proteção do orçamento da UE em caso de deficiências generalizadas no que diz
respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros, e Bodil Valero (Verdes/ALE, SE), sobre a
proposta que cria o programa “Direitos e Valores”
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Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento sobre a proteção do orçamento da UE em caso de
deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros
Relatório sobre a proposta de regulamento que cria o programa “Direitos e Valores”

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

Jānis KRASTIŅŠ
Assessor de imprensa - Controlo Orçamental

(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
+32 470 88 28 04
@EP_BudgControl
janis.krastins@europarl.europa.eu

Estefania NARRILLOS
Assessora de imprensa - Liberdades Cívicas

(+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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Fundo Social Europeu Mais
 
Os apoios aos jovens, às crianças e às pessoas mais
carenciadas estão entre os principais objetivos do Fundo
Social Europeu Mais (FSE+) para 2021-2027, que vai ser
votado na quarta-feira. 
 
O FSE+ é o resultado da fusão entre o atual Fundo Social Europeu, a Iniciativa para o Emprego
dos Jovens (IEJ),  o  Fundo de Auxílio  Europeu às Pessoas mais  Carenciadas (FEAD),  o
Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) e o Programa de Saúde da UE.
 
A proposta que vai  ser discutida no PE na terça-feira e votada no dia seguinte define os
objetivos gerais do FSE+ e o âmbito do seu apoio. É uma das propostas setoriais apresentadas
no âmbito do quadro financeiro plurianual para 2021-2027.
 
A comissão parlamentar do Emprego e dos Assuntos Sociais defende que o financiamento
previsto pela Comissão Europeia deve ser aumentado e que a fusão destes fundos não deve
comprometer os respetivos objetivos específicos.
 
O FSE+ é o principal instrumento da UE para investir nas pessoas e para concretizar o Pilar
Europeu dos Direitos Sociais.
 
Esta votação dará à equipa negocial do PE um mandato para iniciar as conversações com o
Conselho tendo em vista alcançar um acordo sobre a proposta legislativa que estabelece o
FSE+.
 
O emprego e as questões sociais estão no topo das preocupações dos cidadãos europeus,
sendo um dos domínios em que se mais espera da União.
 
Debate: 15/01/2019
 
Votação: 16/01/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Verónica Lope Fontagné (PPE, ES)
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento que estabelece o Fundo Social Europeu Mais
(FSE+)
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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

Dorota KOLINSKA
Assessora de imprensa - Emprego e Assuntos Sociais

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
@EP_SocialAffairs
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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Fundo Europeu para a Transição
 
O PE vai votar a continuação do financiamento do Fundo
Europeu de Ajustamento à Globalização após 2020. O
fundo deverá passar a chamar-se Fundo Europeu para a
Transição e ser mais acessível.
 
A  proposta  que  vai  ser  debatida  na  terça-feira  e  votada  na  quarta-feira  prolonga  o
financiamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) após 2020, tendo em
conta os desafios colocados pela globalização e pela transição tecnológica (digitalização e
automatização) e ambiental (economia hipocarbónica).
 
As regras visam acelerar a mobilização do FEG – que os eurodeputados preferem agora
chamar “Fundo Europeu para a Transição” (FET) -  e alargar o seu âmbito de aplicação.
 
Os eurodeputados estabelecem um limiar inferior para o número de trabalhadores despedidos
(200 em vez dos 250 propostos pela Comissão Europeia e dos atuais 500) e alargam o período
de referência durante o qual ocorreram os despedimentos dos quatro a seis meses indicados
pela Comissão para seis a nove meses, tornando assim o fundo mais acessível.
 
As contribuições financeiras do FET deverão ser prioritariamente destinadas a medidas ativas
do mercado de trabalho que visem reintegrar rapidamente os beneficiários num emprego
sustentável e de qualidade num setor orientado para o futuro, seja dentro ou fora do seu setor
original de atividade. Deverão também promover a criação do próprio emprego e a criação de
empresas, incluindo através do estabelecimento de cooperativas.
 
O FET deverá continuar a ser um instrumento flexível e especial fora dos limiares orçamentais
do quadro financeiro plurianual.
 
O  atual  FEG,  criado  em  2007,  concede  apoio  a  pessoas  que  perderam  o  emprego  na
sequência das grandes mudanças estruturais  ocorridas a nível  do comércio  mundial  por
motivos relacionados com a globalização ou com a crise económica e financeira mundial.
 
Os principais instrumentos da UE para apoiar os trabalhadores afetados são o FSE+, que se
destina a prestar assistência numa perspetiva de antecipação, e o FEG, concebido para prestar
assistência em reação a processos de reestruturação importantes.
 
Debate: 15/01/2019
 
Votação: 16/01/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
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Relatora: Maria Arena (S&D, BE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à
Globalização

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

Dorota KOLINSKA
Assessora de imprensa - Emprego e Assuntos Sociais

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
@EP_SocialAffairs
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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Debate sobre as atividades do BCE com Mario
Draghi
 
Os eurodeputados vão debater as atividades do BCE com
o presidente Mario Draghi na terça-feira à tarde e votar os
relatórios anuais sobre o BCE e sobre a União Bancária na
quarta-feira. 
 
O PE vai discutir com o presidente do BCE, Mario Draghi, a condução da política monetária e
da supervisão bancária nos últimos anos e fazer recomendações para o futuro.
 
Uma das medidas que os eurodeputados vão solicitar ao BCE é que este divulgue a totalidade
dos lucros realizados pelo Eurossistema com base no acordo sobre ativos financeiros líquidos
(ANFA) e no Programa para os Mercados de Títulos (SMP), no período entre 2010 e o termo
do programa, desagregando os dados por cada Estado-Membro sujeito a compras ao abrigo do
SMP (Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália).
 
Os parlamentares irão também reiterar os seus apelos para a conclusão da União Bancária,
incluindo um Sistema Europeu de Seguro de Depósitos e um mecanismo de apoio orçamental
para o Fundo Único de Resolução.
 
Debates: 15/01/2019
 
Votação: 16/01/2019
 
Processo: relatórios de iniciativa
 
Relatores: Gabriel  Mato (PPE, ES), sobre o relatório anual do BCE 2017, e Nils Torvalds
(ALDE, FI),  sobre a União Bancária – Relatório anual de 2018
 
Para saber mais
Relatório sobre o relatório anual do BCE 2017
Relatório sobre a União Bancária – Relatório anual de 2018
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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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Eliminar os preconceitos de género nas políticas
fiscais
 
A eurodeputada Marisa Matias é a coautora de um relatório
sobre a igualdade de género e as políticas fiscais na UE
que vai ser apresentado na segunda-feira e votado na
terça-feira.
 
O relatório de Marisa Matias, elaborado em conjunto pelas comissões parlamentares dos
Assuntos Económicos e Monetários e dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros,
propõe uma série de medidas com vista a ajustar as políticas fiscais do ponto de vista do
género e promover uma distribuição mais equitativa dos bens produtivos, da riqueza, das
oportunidades, dos rendimentos e dos serviços.
 
Segundo Marisa Matias, “a igualdade de género pode e deve ser promovida a todos os níveis,
incluindo a política fiscal. Este relatório é um passo importante para uma melhor adequação à
realidade  das  políticas  fiscais  e  pela  promoção  de  uma  distribuição  mais  equitativa  do
rendimento, de riqueza, das oportunidades, dos ativos produtivos e dos serviços. Ou seja, da
igualdade”.
 
A ausência de uma perspetiva de género nas políticas de tributação da UE e nacionais reforça
as atuais disparidades de género (emprego, rendimento, trabalho não remunerado, pensões,
pobreza, riqueza, etc.), desincentiva a entrada e a permanência das mulheres no mercado de
trabalho e reproduz papéis e estereótipos tradicionais, nota o documento.
 
Debate: 14/01/2019
 
Votação: 15/01/2019
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatores: Marisa Matias (CEUE/EVN, PT), relatora da comissão parlamentar dos Assuntos
Económicos  e  Monetários,  e  Ernest  Urtasun  (Verdes/ALE,  ES),  relator  da  comissão
parlamentar  dos  Direitos  da  Mulher  e  da  Igualdade  dos  Géneros
 
Para saber mais
Relatório sobre a igualdade de género e as políticas fiscais na UE
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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

Nicolas DELALEU
Assessor de imprensa - Direitos da Mulher

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 88 17 20 97 (STR)
(+32) 471 95 35 11
@EP_GenderEqual
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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Extensão ao Sara Ocidental das tarifas
preferenciais aplicáveis a Marrocos
 
A votação da alteração do acordo de liberalização
comercial entre a UE e Marrocos para alargar as
preferências pautais aos produtos do Sara Ocidental está
agendada para quarta-feira.
 
A comissão parlamentar do Comércio Internacional vai recomendar ao plenário que aprove a
extensão  do  tratamento  preferencial  concedido  pela  UE  aos  produtos  marroquinos  aos
produtos do Sara Ocidental, depois de ter requerido um mecanismo de rastreamento destes
produtos para garantir que os benefícios revertam a favor da população local.
 
Antes de votar a recomendação da comissão parlamentar, o plenário vai decidir se pede ou
não um parecer ao Tribunal de Justiça da UE (TJUE) sobre a compatibilidade deste acordo
com os tratados europeus e a jurisprudência do Tribunal. Caso o plenário decida pedir um
parecer, a votação do acordo será adiada para uma sessão posterior.
 
Contexto
 
O acordo de liberalização comercial entre a UE e Marrocos, que entrou em vigor em 1 de
setembro de 2013, foi remetido pela Frente Polisário para o Tribunal de Justiça da UE por violar
o direito internacional ao ser aplicável ao território do Sara Ocidental.
 
No seu acórdão de 21 de dezembro de 2016, o TJUE considerou que o acordo não previu uma
base jurídica para a inclusão do Sara Ocidental e, por isso, não poderia aplicar-se a este
território.  O Tribunal  notou também que não se  afigurava que a  população local  tivesse
consentido  que o  acordo fosse aplicado ao Sara  Ocidental.
 
Na sequência do acórdão do TJUE, o Conselho conferiu à Comissão um mandato para alterar
o acordo de liberalização, a fim de permitir  a inclusão dos produtos do Sara Ocidental.  O
estabelecimento de uma base jurídica clara permitirá manter extensíveis a estes produtos o
tratamento e os benefícios aplicados pela UE aos produtos de Marrocos.
 
Estima-se que o alargamento das preferências pautais  aos produtos originários do Sara
Ocidental  tenha um impacto globalmente positivo para as populações abrangidas.  Estão
sobretudo em causa produtos agrícolas e da pesca, dois setores chave na economia local.
 
Numa resolução que vai ser votada na quarta-feira, os eurodeputados reiteram a necessidade
de uma resolução respeitada e aceite para o conflito em curso, acrescentando que a população
local tem igualmente o direito de se desenvolver enquanto aguarda uma solução política.
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A UE e os seus Estados-Membros não reconhecem a soberania de Marrocos sobre o território
do Sara Ocidental.
 
Votação: 16/01/2019
 
Processo: aprovação
 
Relatora: Marietje Schaake (ALDE, NL) 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Recomendação relativa à conclusão do acordo sob forma de Troca de Cartas entre a UE e o
Reino de Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao Acordo Euro-
Mediterrânico
Resolução não legislativa que acompanha a recomendação

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

Eszter BALÁZS
Assessora de imprensa - Comércio Internacional

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
eszter.balazs@europarl.europa.eu
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Pesticidas: Medidas para melhorar o
procedimento de autorização da UE 
 
O relatório final da comissão especial sobre o
procedimento de autorização dos pesticidas, criada na
sequência da controvérsia sobre a renovação do glifosato,
vai ser votado na quarta-feira.
 
O relatório da comissão especial PEST, criada pelo PE em fevereiro do ano passado, faz uma
série de recomendações para melhorar o procedimento de autorização de pesticidas na UE, a
fim de alcançar um elevado nível  de proteção da saúde humana e animal,  bem como do
ambiente.
 
Os eurodeputados analisaram, por exemplo, a independência do procedimento em relação à
indústria,  possíveis  conflitos  de interesses e a  transparência  do processo de tomada de
decisão.
 
Debate: 14/01/2019
 
Votação: 16/01/2019
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatores: Norbert Lins (PPE, DE) e Bart Staes (Verdes/ALE, BE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre o procedimento de autorização da União para pesticidas
Decisão do Parlamento Europeu, de 6 de fevereiro de 2018, sobre a constituição, as
competências, a composição numérica e a duração do mandato da Comissão Especial sobre
o Procedimento de Autorização de Pesticidas na União

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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Baptiste CHATAIN
Assessor de imprensa - Ambiente

(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Aluguer e leasing de veículos sem motorista para
transporte de mercadorias
 
O PE vai votar na terça-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.
 
A votação em plenário visa fechar a primeira leitura do PE sobre este dossiê, sobre o qual o
Conselho ainda não chegou a acordo.
 
Debate: 14/01/2019
 
Votação: 15/01/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, PT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo: 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

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=TA&reference=P8-TA-2018-0264&language=PT
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0113(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0113(COD)


Jaan SOONE
Assessor de imprensa - Transportes

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
@EP_Transport
jaan.soone@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Transport
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Outros assuntos em destaque 
 
Direitos fundamentais na UE / Desenvolvimento regional /
Aplicação de acordos comerciais com países da América
Latina
 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2017  – debate e
votação de um relatório na quarta-feira
 
Interreg: Regulamento que estabelece disposições específicas relativas ao objetivo
de Cooperação Territorial Europeia (Interreg), financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional e pelos instrumentos de financiamento externo - debate
na terça-feira e votação do mandato para iniciar as negociações com o Conselho na
quarta-feira
 
Aplicação dos acordos comerciais e de associação na América Latina – debate
na terça-feira e votação de um relatório sobre a aplicação do acordo comercial entre
a UE e a Colômbia e o Peru e de outro relatório sobre a execução do pilar  do
comércio do acordo de associação com a América Central  na quarta-feira
 
Condução autónoma nos transportes europeus – apresentação de um relatório
na segunda-feira e votação na terça-feira
 
Medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais –
debate na quarta-feira e votação de um relatório na quinta-feira
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