
 

Orçamento pós-2020, Brexit e clima dominam
debate sobre próxima cimeira europeia
 

A uma semana do próximo Conselho Europeu, os eurodeputados apelam a medidas para
assegurar um financiamento adequado pós-2020, evitar um Brexit sem acordo e proteger
o clima.
 
Num debate hoje realizado em plenário sobre o Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro, os
eurodeputados apelaram a uma solução para o próximo orçamento de longo prazo da UE,
notando que atrasos na sua adoção podem afetar programas financiados pela UE. Solicitaram
também medidas de combate às alterações climáticas para cumprir os objetivos do Acordo de
Paris.
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Em relação ao Brexit, a maioria dos eurodeputados condenou o atual "jogo de culpas" e a
posição do governo do Reino Unido,  apelando a uma solução para evitar  um Brexit  sem
acordo,  que seria “desastroso”.
 
Vídeos do debate
 
Declarações iniciais de Tytti Tuppurainen, em nome da presidência finlandesa do Conselho,
Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, e Michel Barnier, negociador-chefe
da UE para o Brexit
 
Primeira ronda de oradores em nome dos grupos políticos (clique nos nomes para assistir às
intervenções)
 
Declaração final de Tytti Tuppurainen, em nome da presidência finlandesa do Conselho
 
Vídeo das intervenções de eurodeputados portugueses no debate
 
Pedro Silva Pereira (S&D)
 
Paulo Rangel (PPE)
 
Margarida Marques (S&D)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda preliminar do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-opening-statements-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-and-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-united-kingdom-exiting-the-european-union_I178625-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-meps-debate_I179039-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-closing-statements_I178627-V_rv
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=124747
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=96903
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=197638
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2019/10/17-18/
https://twitter.com/EPInstitutional

