
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  25  a  28  de
novembro  de  2019,  Estrasburgo
 
Eleição da nova Comissão Europeia 2019-2024 
O Parlamento Europeu vai votar na quarta-feira a Comissão liderada por Ursula von
der Leyen, depois de esta apresentar o seu colégio de comissários e o respetivo
programa aos eurodeputados. 
 
 
Debate sobre a cimeira europeia de 12 e 13 de dezembro 
Na terça-feira de manhã, os eurodeputados vão discutir os assuntos na agenda da
próxima cimeira dos líderes europeus, como as alterações climáticas e o orçamento
de longo prazo da UE. 
 
 
Emergência climática: Neutralidade carbónica o mais tardar até 2050 
O PE vai debater na segunda-feira e votar na quinta-feira uma resolução sobre a
emergência climática e ambiental e outra sobre a próxima Conferência da ONU sobre
o Clima, em Madrid.
 
 
Medidas para combater a violência contra as mulheres 
Na segunda-feira, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres, o PE vai debater a adesão à Convenção de Istambul e outras medidas para
combater a violência de género.
 
 
Orçamento da UE para 2020: Mais investimento na proteção do clima 
O orçamento da UE para 2020, acordado com o Conselho no dia 18 de novembro e
que reforça os programas para a proteção do clima, juventude, PME e investigação,
será votado na quarta-feira. 
 
 
Prémio de Cinema Lux 2019: vencedor anunciado em 27 de
novembro 
O presidente do PE, David Sassoli, vai entregar o Prémio Lux 2019 na quarta-feira, às
13h00, numa cerimónia em que estarão presentes os realizadores dos três filmes
finalistas.
 
 
Oleg Sentsov em Estrasburgo para receber o Prémio Sakharov 
O vencedor do ano passado do Prémio Sakharov, o cineasta ucraniano Oleg Sentsov
que foi libertado de uma prisão russa em 7 de setembro, vai receber o galardão na
terça-feira, ao meio dia. 
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Relações entre a UE e os países de África, Caraíbas e Pacífico 
As negociações em curso sobre um novo acordo de parceria entre a UE e os países
ACP vão ser discutidas em plenário na quarta-feira, seguindo-se a votação de uma
resolução na quinta-feira. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Ingerência de outros países nas nossas democracias e eleições / Situação na Bolívia /
Situação em Israel e na Palestina, incluindo a questão dos colonatos / Temas de
comércio internacional 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2019-11-25

 
 
.
 

Contactos 
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária (horas em Estrasburgo, menos uma em Lisboa)
Pode assistir em direto à sessão plenária no sítio Web do PE (EP Live)
Conferências de imprensa e outros eventos
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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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/22721/SYN_PDOJ_November%20II_STR_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
http://www.epnewshub.eu


Eleição da nova Comissão Europeia 2019-2024
 
O Parlamento Europeu vai votar na quarta-feira a Comissão
liderada por Ursula von der Leyen, depois de esta
apresentar o seu colégio de comissários e o respetivo
programa aos eurodeputados. 
 
A Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu (PE), constituída pelo presidente da
instituição, David Sassoli, e pelos líderes dos grupos políticos, deu hoje, 21 de novembro, as
audições dos comissários indigitados por encerradas e autorizou a publicação de todas as
cartas de avaliação.
 
Os líderes  parlamentares  aprovaram também a  agenda  da  sessão  plenária  da  próxima
semana,  que  inclui  a  eleição  da  nova  Comissão.
 
A presidente eleita  da Comissão,  Ursula  von der  Leyen,  vai  apresentar  a  sua equipa de
comissários indigitados e o respetivo programa de trabalho ao PE na quarta-feira,  27 de
novembro,  às 9h00,  seguindo-se um debate com os eurodeputados.
 
A assembleia europeia decidirá ao meio dia se elege ou rejeita a Comissão no seu conjunto.
 
O PE elege ou rejeita a Comissão por maioria dos votos expressos, por votação nominal.
Depois  de  aprovados  pelo  Parlamento,  os  membros  da  Comissão  são  nomeados  pelo
Conselho  Europeu,  deliberando  por  maioria  qualificada  (artigo  17.º  do  Tratado  da  UE).
 
Caso seja eleita pelo PE, a nova Comissão entrará em funções no dia 1 de dezembro. O
mandato é de cinco anos.
 
Debate: 27/11/2019
 
Votação: 27/11/2019
 
Processo: Eleição da Comissão
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu vota nova Comissão no dia 27 de novembro
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu elege Ursula von der Leyen para presidente
da Comissão (16 de julho de 2019)
Artigo 125.º do Regimento do PE: Eleição da Comissão
Anexo VII do Regimento do PE: Aprovação da Comissão enquanto órgão colegial
Página Web relativa às audições dos comissários indigitados (vídeos e documentos)
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/hearings2019/audicoes-sobre-a-comissao-2019
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pt
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pt
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191121IPR67101/parlamento-europeu-vota-nova-comissao-no-dia-27-de-novembro
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190711IPR56824/pe-elege-ursula-von-der-leyen-para-presidente-da-comissao-com-383-votos-a-favor
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190711IPR56824/pe-elege-ursula-von-der-leyen-para-presidente-da-comissao-com-383-votos-a-favor
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/hearings2019/audicoes-sobre-a-comissao-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/election-of-2019-2024-commission_13903_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EP_Institutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
(+32) 498 98 35 50
delphine.colard@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Institutional


Debate sobre a cimeira europeia de 12 e 13 de
dezembro
 
Na terça-feira de manhã, os eurodeputados vão discutir os
assuntos na agenda da próxima cimeira dos líderes
europeus, como as alterações climáticas e o orçamento de
longo prazo da UE. 
 
A cimeira de líderes de 12 e 13 de dezembro será a primeira a ser conduzida pelo novo
presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.
 
Debate: 26/11/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda preliminar do Conselho Europeu de 12 e 13 de dezembro de 2019
Orçamento UE pós-2020: PE insta Estados-Membros a avançarem para as negociações
(comunicado de imprensa de 10 de outubro de 2019)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EP_Institutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2019/12/12-13/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191007IPR63549/orcamento-ue-pos-2020-pe-insta-estados-membros-a-avancarem-para-as-negociacoes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191007IPR63549/orcamento-ue-pos-2020-pe-insta-estados-membros-a-avancarem-para-as-negociacoes
https://twitter.com/EP_Institutional


Emergência climática: Neutralidade carbónica o
mais tardar até 2050
 
O PE vai debater na segunda-feira e votar na quinta-feira
uma resolução sobre a emergência climática e ambiental e
outra sobre a próxima Conferência da ONU sobre o Clima,
em Madrid.
 
Os  eurodeputados  exortam  os  responsáveis  europeus  a  apresentarem  sem  demora  a
estratégia de longo prazo da UE para alcançar emissões líquidas nulas de gases com efeito de
estufa o mais tardar até 2050 e a aumentarem o nível de ambição para 2030.
 
O Pacto Ecológico Europeu, a ser apresentado pela nova Comissão, deve incluir o objetivo de
redução de 55% das emissões até 2030, defendem os eurodeputados, insistindo também na
necessidade de um financiamento adequado para o novo Fundo para uma Transição Justa.
 
A redução das emissões requer um esforço abrangente de todos os setores. Os países devem
ser  incentivados  a  incluir  as  emissões  provenientes  do  transporte  marítimo  e  aéreo
internacional  nos contributos determinados a  nível  nacional,  diz  também a resolução da
comissão parlamentar  do Ambiente.
 
A delegação do PE à COP25 vai ser liderada pelo eurodeputado holandês dos Verdes/Aliança
Livre Europeia, Bas Eickhout.
 
Debate: 25/11/2019
 
Votação: 28/11/2019
 
Processo: perguntas orais e duas resoluções
 
Para saber mais
Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP25), 2 a 13 de
dezembro, Madrid
Pergunta ao Conselho sobre a COP25
Pergunta à Comissão sobre a COP25
Estudo sobre as questões em causa na Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas,
em Madrid
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://unfccc.int/cop25
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000029_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000030_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
@EP_Environment
envi-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Environment


Medidas para combater a violência contra as
mulheres
 
Na segunda-feira, Dia Internacional para a Eliminação da
Violência contra as Mulheres, o PE vai debater a adesão à
Convenção de Istambul e outras medidas para combater a
violência de género.
 
O edifício do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, vai iluminar-se de cor de laranja para
assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se celebra
a 25 de novembro.
 
A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as
Mulheres  e  a  Violência  Doméstica,  conhecida  por  Convenção de  Istambul,  é  o  primeiro
instrumento juridicamente vinculativo a nível internacional em matéria de prevenção e de
combate à violência contra as mulheres.
 
A UE assinou a Convenção de Istambul em 13 de junho de 2017, mas sete Estados-Membros
ainda não a ratificaram: Bulgária, Chéquia, Hungria, Lituânia, Letónia, Eslováquia e Reino
Unido.
 
O PE vai votar uma resolução sobre este assunto na quinta-feira.
 
Debate: 25/11/2019
 
Votação: 28/11/2019
 
Processo: resolução
 
Para saber mais
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de setembro de 2017, sobre a adesão da UE à
Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as
Mulheres e a Violência Doméstica
Violência contra as mulheres na UE: ponto da situação (nota do Serviço de Estudos do PE)
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
(+32) 471 95 35 11
@EP_GenderEqual
femm-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_GenderEqual


Orçamento da UE para 2020: Mais investimento
na proteção do clima
 
O orçamento da UE para 2020, acordado com o Conselho
no dia 18 de novembro e que reforça os programas para a
proteção do clima, juventude, PME e investigação, será
votado na quarta-feira. 
 
O orçamento comunitário para o próximo ano ascende a 168,688 mil milhões de euros em
dotações de autorização (fundos que podem ser acordados no âmbito de um contrato durante
um determinado ano) e 153,6 mil milhões de euros em dotações de pagamento (fundos que
serão efetivamente pagos).
 
Durante as negociações com o Conselho, os eurodeputados conseguiram assegurar mais 500
milhões  de  euros  para  a  luta  contra  as  alterações  climáticas,  face  à  proposta  inicial  da
Comissão. Trata-se de verbas para projetos e programas de investigação no domínio da ação
climática, incluindo o programa Horizonte 2020, o programa LIFE, o Mecanismo Interligar a
Europa, o apoio às PME e o financiamento de projetos de infraestruturas relacionados com a
proteção do clima.
 
A Iniciativa para o Emprego dos Jovens será reforçada com mais 28,3 milhões de euros e o
programa Erasmus+ com mais 50 milhões de euros.
 
Em termos globais, o PE garantiu um montante adicional de 850 milhões de euros em relação
ao projeto de orçamento apresentado pela Comissão.
 
O orçamento do próximo ano, que será o último no âmbito do atual quadro financeiro plurianual
2014-2020, irá preparar a transição para o futuro ciclo orçamental.
 
Cerca de 93% do orçamento da UE financia atividades nos países da UE e fora dela. Destina-
se aos cidadãos, regiões, cidades, agricultores, investigadores, estudantes, ONG e empresas.
 
Debate: 26/11/2019
 
Votação: 27/11/2019
 
Processo: orçamental
 
Relatoras: Monika Hohlmeier (PPE, DE) e Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
(+32) 498 98 13 45
@EP_Budgets
budg-press@europarl.europa.eu
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PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

11 I 18

https://twitter.com/EP_Budgets


Prémio de Cinema Lux 2019: vencedor anunciado
em 27 de novembro
 
O presidente do PE, David Sassoli, vai entregar o Prémio
Lux 2019 na quarta-feira, às 13h00, numa cerimónia em que
estarão presentes os realizadores dos três filmes finalistas.
 
Os três  filmes finalistas  são “Cold  Case Hammarskjöld”  (Dinamarca,  Noruega,  Suécia  e
Bélgica), de Mads Brügger, “God Exists, Her Name Is Petrunya” (Macedónia do Norte, Bélgica,
Eslovénia, Croácia e França), de Teona Mitevska, e “The Realm” (Espanha e França), de
Rodrigo Sorogoyen.
 
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 realizadores dos três filmes finalistas, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu,
Klára Dobrev, e a presidente da comissão parlamentar da Cultura, Sabine Verheyen, vão dar
uma conferência de imprensa conjunta na quarta-feira, às 15h30.
 
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 “Woman at War”, uma coprodução entre a Islândia, a
França e a Ucrânia.
 
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: 27/11/2019
 
Para saber mais
Sítio Web do Prémio Lux
Material multimédia
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https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm
https://luxprize.eu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/lux-prize-2019_13501_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Cornelia GUSA
(+33) 3 881 73784 (STR)
@EP_Culture
cult-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Culture


Oleg Sentsov em Estrasburgo para receber o
Prémio Sakharov
 
O vencedor do ano passado do Prémio Sakharov, o
cineasta ucraniano Oleg Sentsov que foi libertado de uma
prisão russa em 7 de setembro, vai receber o galardão na
terça-feira, ao meio dia. 
 
Oleg Sentsov estava preso na Sibéria quando o PE anunciou que era o vencedor do Prémio
Sakharov 2018. O cineasta ucraniano cumpria uma pena de 20 anos por “planear atos de
terrorismo” contra a permanência “de facto” russa na Crimeia, tendo sido libertado em 7 de
setembro na sequência de uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia.
 
A sua prima, Natalya Kaplan, e o seu advogado, Dmitriy Dinze, representaram-no na cerimónia
realizada no PE em dezembro do ano passado.
 
Oleg Sentsov foi laureado pelo seu protesto pacífico contra a ocupação ilegal de sua terra-
natal, a Crimeia. Mas também pela sua coragem, determinação e convicções no apoio da
dignidade humana, democracia, Estado de direito e direitos humanos. A greve de fome de
Sentsov e a sua corajosa postura pública fizeram dele um símbolo da luta pela libertação dos
prisioneiros políticos que ainda se encontram detidos na Rússia e em todo o mundo.
 
O presidente do PE, David Sassoli, e Oleg Sentsov vão dar uma conferência de imprensa
conjunta na terça-feira, às 12h40, após a cerimónia no hemiciclo de Estrasburgo.
 
Todos os anos, desde 1988, o PE atribui o Prémio Sakharov (assim chamado em homenagem
ao dissidente soviético Andrei Sakharov) a pessoas ou organizações que se destacam na
defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.
 
Sessão solene: 26/11/2019
 
Para saber mais
Declaração do presidente do PE, David Sassoli, após a libertação de Oleg Sentsov, em 7 de
setembro
Prémio Sakharov 2018
Material multimédia
Anteriores laureados do Prémio Sakharov
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/briefing/2018-12-10/0/premio-sakharov-2018-pe-galardoa-cineasta-ucraniano-oleg-sentsov
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/briefing/2018-12-10/0/premio-sakharov-2018-pe-galardoa-cineasta-ucraniano-oleg-sentsov
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20181210STO21403/cerimonia-da-entrega-do-premio-sakharov-sentsov-e-um-lutador-por-natureza
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20181210STO21403/cerimonia-da-entrega-do-premio-sakharov-sentsov-e-um-lutador-por-natureza
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/laureates/since-2010.html
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https://twitter.com/EP_HumanRights


Relações entre a UE e os países de África,
Caraíbas e Pacífico
 
As negociações em curso sobre um novo acordo de
parceria entre a UE e os países ACP vão ser discutidas em
plenário na quarta-feira, seguindo-se a votação de uma
resolução na quinta-feira. 
 
Os eurodeputados querem que o futuro acordo contribua efetivamente para a realização dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para melhorar o acompanhamento da situação em
matéria de direitos humanos.
 
O reforço do papel da sociedade civil e da dimensão parlamentar da futura parceria são outras
das reivindicações do Parlamento Europeu.
 
As negociações relativas a um novo acordo de parceria UE-ACP estão ainda em curso e
deverão demorar mais tempo do que o previsto inicialmente.
 
O  Parlamento  Europeu  expressou  a  sua  posição  sobre  o  futuro  acordo  em  resoluções
aprovadas  em  outubro  de  2016  e  em  junho  de  2018.
 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE
 
A 38.ª Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, que reúne deputados europeus e de países
de África, Caraíbas e Pacífico, realizou-se de 17 a 21 de novembro, em Kigali, no Ruanda. As
alterações climáticas e a segurança alimentar, a migração, o crescimento sustentável e o
acordo pós-Cotonu foram alguns dos temas em debate.
 
O eurodeputado português  Carlos  Zorrinho é  o  presidente  da  delegação do  Parlamento
Europeu à  Assembleia  Parlamentar  Paritária  ACP-UE.
 
“Estou empenhado em que a delegação parlamentar ACP-UE dê um contributo forte para o
reforço de uma parceria entre iguais, que promova o desenvolvimento sustentável de acordo
com os objetivos da agenda 2030, num quadro de defesa dos direitos humanos, do Estado de
direito e do respeito entre os povos", afirmou Carlos Zorrinho após a sua eleição, em 26 de
setembro.
 
Debate: 27/11/2019
 
Votação: 28/11/2019
 
Processo: resolução
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0371_PT.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0267_PT.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124739/CARLOS_ZORRINHO/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dacp/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dacp/home
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Outros assuntos em destaque
 
Ingerência de outros países nas nossas democracias e
eleições / Situação na Bolívia / Situação em Israel e na
Palestina, incluindo a questão dos colonatos / Temas de
comércio internacional 
 

Ingerência de outros países nas nossas democracias e eleições - debate na quarta-
feira
 
Proteção das florestas e defensores do ambiente na UE - debate na quinta-feira
 
Situação na Bolívia - votação de uma resolução na quinta-feira (o debate realizou-se
no dia 13 de novembro)
 
Situação em Israel e na Palestina, incluindo a questão dos colonatos - debate na
quarta-feira
 
Situação na região do Médio Oriente em geral, incluindo a crise no Irão, no Iraque e
no Líbano - debate na quarta-feira
 
Medidas para enfrentar o impacto na agricultura europeia da decisão da OMC no
litígio relativo à Airbus - debate na segunda-feira e votação de uma resolução na
quinta-feira
 
Acordo UE-Ucrânia que altera as preferências comerciais para a carne de aves de
capoeira e os preparados de carne de aves de capoeira previstas no Acordo de
Associação UE-Ucrânia - debate na segunda-feira e votação de uma recomendação
sobre a celebração do acordo na terça-feira
 
Acordo  entre  os  EUA  e  a  UE  sobre  a  atribuição  aos  EUA  de  uma  parte  do
contingente pautal  para a carne de bovino de alta qualidade -  votação de uma
recomendação e de uma resolução na quinta-feira
 
Direitos da criança por ocasião do 30.º aniversário da Convenção sobre os Direitos
da Criança - votação de uma resolução na terça-feira (o debate realizou-se no dia 13
de novembro)
 
Resposta  da  UE  a  eventos  meteorológicos  extremos  e  seus  impactos:  como
proteger  as  áreas  urbanas  europeias  e  o  património  cultural  (inundações  em
Veneza)  -  debate  na  terça-feira
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