
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  11  a  14  de
fevereiro  de  2019,  Estrasburgo
 
Política de coesão e desenvolvimento regional após 2020 
O Parlamento Europeu (PE) vai debater e votar na quarta-feira a proposta legislativa
sobre a política de coesão e o respetivo financiamento de 2021 a 2027. 
 
 
Novo mecanismo europeu de resposta a catástrofes 
Na terça-feira, os eurodeputados deverão aprovar o sistema “rescEU”, que reforça a
capacidade da UE em matéria de prevenção e resposta a catástrofes, como incêndios
florestais e inundações.
 
 
Quadro europeu de análise do investimento direto estrangeiro 
O regulamento que cria um mecanismo de cooperação e intercâmbio de informações
a nível europeu para escrutinar os investimentos diretos estrangeiros vai ser votado na
quinta-feira. 
 
 
Debate com o primeiro-ministro da Itália sobre o futuro da Europa 
O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, vai ser o 17. ° líder europeu a participar
no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa, na terça-feira, às 17h00. 
 
 
Reutilização da água para a irrigação agrícola 
A assembleia europeia vai votar regras para facilitar a reutilização da água na UE para
a irrigação agrícola e ajudar a gerir a escassez de água e as secas.
 
 
Acordo de comércio livre entre a UE e Singapura 
O PE vai votar o acordo comercial entre a UE e Singapura, que elimina barreiras
pautais e não pautais, abre o setor dos serviços às empresas europeias e protege as
indicações geográficas.
 
 
Utilização da canábis para fins terapêuticos  
O PE quer saber se a Comissão Europeia vai tomar medidas para melhorar o acesso
dos doentes à canábis para fins terapêuticos. 
 
 
Plano plurianual de gestão das pescas nas águas ocidentais 
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O regulamento que estabelece um plano plurianual para a gestão das pescas
demersais nas águas ocidentais (Oceano Atlântico e Canal da Mancha) vai ser votado
em plenário na terça-feira. 
 
 
Extensão do acordo de pescas com Marrocos ao Sara Ocidental 
O PE vai pronunciar-se sobre a alteração do acordo de pesca entre a UE e Marrocos
que permite a sua aplicação às águas adjacentes ao território do Sara Ocidental. 
 
 
Novo protocolo de pesca entre a UE e a Costa do Marfim 
João Ferreira vai recomendar ao plenário que aprove o novo protocolo ao acordo de
pesca entre a UE e a Costa do Marfim, que autoriza o acesso de dois navios
portugueses às águas deste país. 
 
 
Prevenção e combate à violência contra as mulheres 
João Pimenta Lopes vai perguntar à Comissão que medidas está a tomar para fazer
face ao retrocesso em matéria de direitos das mulheres e para prevenir e combater a
violência de género.
 
 
Estatuto do Provedor de Justiça Europeu 
Paulo Rangel é o relator do PE sobre o novo Estatuto do Provedor de Justiça
Europeu. As adaptações visam reforçar a independência e a imparcialidade deste
organismo.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Síria / Tributação / Cidadania / Inteligência artificial e robótica / Proteção dos animais
durante o transporte
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2019-02-11

 
 
-
 

20

22

24

26

28

30

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
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa em português

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Política de coesão e desenvolvimento regional
após 2020
 
O Parlamento Europeu (PE) vai debater e votar na quarta-
feira a proposta legislativa sobre a política de coesão e o
respetivo financiamento de 2021 a 2027. 
 
Os eurodeputados rejeitam os cortes previstos pela Comissão Europeia, mantendo a dotação
ao nível estabelecido para 2014-2020. Os recursos para a coesão económica, social e territorial
no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual deverão ascender a 378,1 mil milhões de
euros  a  preços  de  2018  (contra  os  330,6  mil  milhões  propostos  pela  Comissão,  o  que
representa  um  aumento  de  14%).
 
Todas as regiões continuam a ser elegíveis para financiamento a título da política de coesão,
com  base  em  três  categorias:  regiões  menos  desenvolvidas,  em  transição  e  mais
desenvolvidas.
 
As regiões menos desenvolvidas em termos de crescimento ou de rendimento, que se situam
sobretudo no Sul e no Leste da Europa, continuarão a beneficiar de um importante apoio da
União Europeia (UE).
 
A comissão  parlamentar  do  Desenvolvimento  Regional  propõe  a  aplicação  de  taxas  de
cofinanciamento de 85% para as regiões menos desenvolvidas (acima dos 70% previstos pela
Comissão Europeia), de 65% para as regiões em transição e de 50% para as regiões mais
desenvolvidas (contra 55% e 40%, respetivamente).
 
As regiões ultraperiféricas beneficiarão de um financiamento adicional de 1,6 mil milhões de
euros (0,4% dos recursos),  tendo em conta as suas especificidades, sendo-lhes também
aplicável  a taxa de cofinanciamento de 85%.
 
Em relação ao Fundo Social Europeu+, os eurodeputados especificam que este poderá, em
casos devidamente justificados, prever taxas de cofinanciamento mais elevadas, de até 90%,
para prioridades que apoiem ações inovadoras,  a  Garantia  Europeia para as Crianças e
programas que visem combater  a privação material  e  o desemprego dos jovens.
 
Um conjunto único de regras para vários fundos europeus
 
A proposta relativa ao “Regulamento Disposições Comuns” estabelece um conjunto único de
regras para sete fundos da UE, implementados em parceria com os Estados-Membros: Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu+, Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, Fundo para o Asilo e a Migração, Fundo para a
Segurança Interna e Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos.
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Os eurodeputados incluem também o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER), o que, segundo o relatório, permitirá criar sinergias entre os diferentes fundos e
evitar problemas de coordenação a nível dos investimentos locais.
 
O PIB per capita continua a ser o principal critério para a repartição de fundos. No entanto,
passam a ser tidos em conta novos critérios, como o desemprego dos jovens, os níveis de
escolaridade inferiores, as alterações climáticas e o acolhimento e integração de refugiados.
 
No que respeita ao fundo de coesão, o método mantém‑se inalterado: os Estados‑Membros
cujo rendimento nacional bruto (RNB) per capita  seja inferior a 90% da média da UE vão
beneficiar deste fundo.
 
Os investimentos deverão ser principalmente afetados à inovação, ao apoio às pequenas
empresas,  às  tecnologias  digitais  e  à  modernização  industrial,  bem  como  à  transição
energética, à luta contra as alterações climáticas e ao apoio ao emprego e à inclusão social.
 
Esta proposta  simplifica  também as regras e  reduz os encargos administrativos para as
autoridades e  para os  beneficiários  dos programas.
 
A política de coesão constitui a principal política de investimento da UE e uma das expressões
mais concretas de solidariedade. Estes fundos representam cerca de um terço do orçamento
total da UE.
 
Próximos passos
 
Depois de votada em plenário, a proposta de regulamento terá ainda de ser negociada com o
Conselho da UE (governos nacionais) para se chegar a um acordo sobre a legislação final. O
montante final dos fundos está dependente das negociações relativas ao próximo quadro
financeiro plurianual.
 
Debate: 13/02/2019
 
Votação: 13/02/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Constanze Krehl (S&D, DE) e Andrey Novakov (PPE, BG) 
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento "Disposições Comuns" (RDC)
Nota do Serviço de Estudos do PE
O que a Europa faz na minha região
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0043&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633148/EPRS_BRI(2019)633148_EN.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/pt/portal/1/0


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

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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Novo mecanismo europeu de resposta a
catástrofes
 
Na terça-feira, os eurodeputados deverão aprovar o
sistema “rescEU”, que reforça a capacidade da UE em
matéria de prevenção e resposta a catástrofes, como
incêndios florestais e inundações.
 
A legislação relativa ao novo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, acordada entre o PE e os
Estados-Membros em dezembro, prevê a criação de uma reserva de ativos a nível europeu
para responder a catástrofes, incluindo aviões de combate aos incêndios florestais, bombas de
água especiais, equipas de busca e salvamento em meio urbano, hospitais de campanha e
equipas médicas de emergência. Estes meios irão complementar os recursos nacionais e serão
geridos a nível da UE.
 
A decisão que vai ser votada em plenário inclui também medidas de prevenção e preparação
para catástrofes. A UE irá intensificar o apoio aos Estados-Membros para melhorarem a gestão
dos riscos e para reforçarem as medidas nacionais  existentes.  Entre as ações previstas
incluem-se o envio de missões de peritos, um mecanismo de consulta e a criação de uma Rede
Europeia de Conhecimentos sobre Proteção Civil.
 
O  eurodeputado  José  Manuel  Fernandes  (PPE)  foi  o  relator  do  parecer  da  comissão
parlamentar  dos  Orçamentos  sobre  o  sistema  “rescEU”.
 
Contexto
 
Os países da UE enfrentaram um grande número de catástrofes nos últimos anos, como os
incêndios florestais em Portugal em 2017 e na Grécia em 2018.
 
As condições climatéricas extremas e outros fenómenos têm posto à prova o atual Mecanismo
Europeu de Proteção Civil, baseado nas contribuições voluntárias que os Estados participantes
disponibilizam aos países que solicitam assistência. Com o “rescEU” passará a haver uma
reserva  de  ativos  a  nível  europeu  para  ajudar  os  Estados-Membros  mais  necessitados,
complementando  as  capacidades  nacionais.  As  novas  regras  simplificam  também  os
procedimentos  administrativos,  de  modo  a  reduzir  o  período  de  tempo  necessário  para
mobilizar  a  assistência.
 
Debate: 12/02/2019
 
Votação: 12/02/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
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Relatora: Elisabetta Gardini (PPE, IT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Texto legislativo acordado entre o PE e o Conselho
Observatório legislativo

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 - Proteção Civil

(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0309(COD)


Quadro europeu de análise do investimento
direto estrangeiro
 
O regulamento que cria um mecanismo de cooperação e
intercâmbio de informações a nível europeu para
escrutinar os investimentos diretos estrangeiros vai ser
votado na quinta-feira. 
 
O novo mecanismo permite que a UE coordene a análise dos investimentos provenientes de
países  terceiros  em  setores  estratégicos,  a  fim  de  verificar  que  estes  não  ameaçam  a
segurança  ou  a  ordem  pública.
 
Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento dos investimentos relativos a ativos críticos.
Por exemplo, há empresas públicas ou privadas opacas, com ligações estreitas aos governos,
que têm estado a adquirir empresas da UE que utilizam tecnologias de ponta ou de dupla
utilização (tais como a inteligência artificial, a robótica ou as nanotecnologias), bem como ativos
de infraestruturas estratégicas que poderão vir a ter um impacto na ordem ou na segurança
pública.
 
Os Estados-Membros terão de informar-se mutuamente e a Comissão Europeia sobre todos os
investimentos  diretos  estrangeiros  que  forem objeto  de  análise  pelas  suas  autoridades
nacionais. Deverão também disponibilizar certas informações, se lhes forem pedidas, como a
estrutura de propriedade do investidor estrangeiro e o financiamento do investimento.
 
O novo regulamento permite à Comissão emitir pareceres consultivos dirigidos aos Estados-
Membros  sempre  que  considerar  que  um  investimento,  previsto  ou  finalizado,  pode
potencialmente  afetar  a  segurança  ou  a  ordem  pública  num  ou  vários  países  da  UE.
 
O  executivo  comunitário  poderá  igualmente  fazer  uso  desta  prerrogativa  quando  um
investimento  pode afetar  um projeto  ou  programa de  interesse  para  toda  a  UE,  como o
Horizonte  2020 ou  o  Galileo.
 
Este  mecanismo  de  cooperação  permite  também  que  um  Estado-Membro  manifeste
preocupações relativamente ao investimento direto  estrangeiro  noutro  Estado-Membro e
formule observações.
 
Cada país continua, no entanto, a ter a última palavra sobre se uma operação específica deve
ou não ser autorizada no seu território.
 
Atualmente, 14 Estados-Membros, incluindo Portugal, dispõem de mecanismos nacionais de
análise do investimento estrangeiro. Este novo quadro europeu não afetará a capacidade dos
países da UE de manterem os seus mecanismos de análise existentes ou de continuarem sem

Sessão plenária

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

9 I 30



mecanismos nacionais.
 
Nos últimos 20 anos, a quota de investimento por parte de alguns parceiros, como os Estados
Unidos, diminuiu cerca de 20%. No mesmo período, a quota de investimento proveniente de
outros países, como o Brasil e a China, aumentou de modo significativo, em mais de 1 000% e
de 600%, respetivamente, de acordo com dados da Comissão Europeia.
 
Num relatório sobre o estado das relações entre a UE e a China aprovado em setembro
passado, o PE manifestou-se preocupado com os investimentos chineses nos setores bancário
e energético.
 
Debate: 13/02/2019
 
Votação: 14/02/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Franck Proust (PPE, FR)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo
Texto legislativo acordado entre o PE e o Conselho
Comunicado de imprensa: PE preocupado com investimentos chineses nos setores bancário e
energético (12 de setembro 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

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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https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/eedadaf3-b864-11e7-ac8e-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12110/pe-preocupado-com-investimentos-chineses-nos-setores-bancario-e-energetico
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12110/pe-preocupado-com-investimentos-chineses-nos-setores-bancario-e-energetico
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/AG/2018/12-10/1171525EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12110/pe-preocupado-com-investimentos-chineses-nos-setores-bancario-e-energetico
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12110/pe-preocupado-com-investimentos-chineses-nos-setores-bancario-e-energetico
https://twitter.com/EP_Trade
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Debate com o primeiro-ministro da Itália sobre o
futuro da Europa
 
O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, vai ser o 17. °
líder europeu a participar no ciclo de debates no PE sobre
o futuro da Europa, na terça-feira, às 17h00. 
 
Giuseppe Conte é Presidente do Conselho de Ministros italiano desde 1 de junho de 2018, na
sequência das eleições legislativas que levaram a uma coligação entre o Movimento 5 Estrelas
e a Liga.
 
O discurso de Giuseppe Conte 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 de 2018);
 
o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković (6 de fevereiro de 2018);
 
o primeiro-ministro de Portugal, António Costa (14 de março de 2018);
 
o Presidente da França, Emmanuel Macron (17 de abril de 2018);
 
o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel (3 de maio de 2018);
 
o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel (30 de maio de 2018);
 
o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte (13 de junho de 2018);
 
o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki (4 de julho de 2018);
 
o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras (11 de setembro de 2018);
 
o primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas (3 de outubro de 2018);
 
o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis (23 de outubro de 2018);
 
a chanceler da Alemanha, Angela Merkel (13 de novembro de 2018);
 
o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen (28 de novembro de
2018);
 
o Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades (12 de dezembro de 2018);
 
o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez (16 de janeiro de 2019);
 
o primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipilä (31 de janeiro de 2019).
 

Depois de Giuseppe Conte, será a vez do primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pellegrini,
intervir perante os eurodeputados, em março.
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Debate: 12/02/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Biografia do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte
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

Federico DE GIROLAMO
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu

Sessão plenária

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

12 I 30

http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Reutilização da água para a irrigação agrícola
 
A assembleia europeia vai votar regras para facilitar a
reutilização da água na UE para a irrigação agrícola e
ajudar a gerir a escassez de água e as secas.
 
A proposta legislativa estabelece requisitos mínimos para a reutilização das águas residuais
tratadas provenientes de estações de tratamento de águas residuais urbanas, visando garantir
um abastecimento alternativo de água fiável.  Estes requisitos dizem sobretudo respeito à
qualidade da água e à respetiva monitorização.
 
O texto legislativo em discussão limita-se à água recuperada utilizada para fins de irrigação
agrícola,  uma vez que o setor  da agricultura é um dos principais utilizadores da água. A
proposta visa garantir que as águas residuais recuperadas sejam seguras, protegendo os
cidadãos e o ambiente.
 
Contexto
 
A reutilização da água na UE está atualmente muito abaixo do seu potencial. De acordo com
dados da Comissão Europeia, o potencial total de reutilização da água até 2025 é de cerca de
6,6 mil milhões de m³ em comparação com os atuais 1,1 mil milhões de m³ por ano.
 
Neste momento, apenas seis Estados-Membros (Portugal, Grécia, Espanha, França, Itália e
Chipre) preveem requisitos aplicáveis à reutilização da água (na legislação ou em normas
nacionais não regulamentares).
 
Embora  a  escassez  de  água  seja  mais  crítica  no  Sul  da  Europa,  o  problema  não  está
circunscrito apenas a esta região. Desde 1976, quase todos os Estados-Membros registaram
períodos de seca e muitos enfrentam atualmente problemas frequentes de escassez de água,
bem como uma exploração excessiva dos aquíferos.
 
A escassez de água afeta pelo menos 11% da população europeia e 17% do território da UE.
 
Debate: 12/02/2019
 
Votação: 12/02/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Simona Bonafè (S&D, IT)
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento relativo aos requisitos mínimos para a reutilização
da água
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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

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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Acordo de comércio livre entre a UE e Singapura
 
O PE vai votar o acordo comercial entre a UE e Singapura,
que elimina barreiras pautais e não pautais, abre o setor
dos serviços às empresas europeias e protege as
indicações geográficas.
 
Este é o primeiro acordo comercial  bilateral  celebrado entre a UE e um país membro da
Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), representando um importante passo
rumo a um acordo de comércio livre inter-regional.
 
Singapura é o maior parceiro da UE na região, representando cerca de um terço do comércio
de bens e serviços entre a UE e a ASEAN e cerca de dois terços dos investimentos entre estas
duas  regiões.  Mais  de  10  mil  empresas  europeias  têm as  suas  sucursais  regionais  em
Singapura.
 
Este país asiático já suprimiu a maior parte das tarifas impostas sobre produtos da UE, que
serão completamente eliminadas dentro de cinco anos, no máximo.
 
Os principais elementos deste acordo de comércio livre são:
 
Barreiras não pautais: Singapura reconhecerá os ensaios de segurança da UE relativos aos
automóveis  e  às  componentes  automóveis,  bem  como  a  determinados  equipamentos
eletrónicos. O país aceitará também as etiquetas e a marcação da UE em matéria de vestuário
e têxteis.
 
Indicações geográficas (IG): Serão protegidas cerca de 190 IG da UE. Singapura representa
o quinto maior mercado de exportação da UE na Ásia no setor alimentar e das bebidas, com
exportações anuais no valor de cerca de dois mil milhões de euros.
 
Contratos públicos:  O acesso da UE ao fornecimento de bens e serviços ao governo de
Singapura será alargado. O valor deste mercado ascende a 20 milhões de euros por ano.
 
Comércio de serviços: A liberalização abrange, nomeadamente, os serviços financeiros, os
serviços postais e de correio rápido, as telecomunicações, os transportes e as tecnologias da
informação. O acordo também prevê um quadro para o reconhecimento mútuo de qualificações
profissionais, nomeadamente para arquitetos, advogados e engenheiros.
 
Desenvolvimento sustentável: Singapura comprometeu-se a implementar as convenções
internacionais relativas aos direitos laborais e o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas.
As partes comprometeram-se igualmente a assegurar a gestão sustentável das florestas e das
pescas.
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O acordo de comércio livre poderá entrar em vigor depois de ser aprovado pelo PE e adotado
pelo Conselho da UE.
 
Acordo de proteção dos investimentos
 
Os eurodeputados vão também votar um acordo de proteção dos investimentos celebrado
entre a UE e Singapura, que substituirá os atuais tratados bilaterais de investimento entre 13
Estados-Membros e o país asiático. Este acordo inclui a nova abordagem da UE em matéria de
proteção do investimento e o respetivo mecanismo de execução (sistema de tribunais de
investimento).
 
Tratando-se de um acordo misto, depois de aprovado pelo PE terá ainda de ser ratificado pelos
parlamentos dos Estados-Membros para poder entrar em vigor.
 
Acordo de parceria e cooperação
 
Por  fim,  o  PE  deverá  dar  luz  verde  ao  acordo  de  parceria  e  cooperação  entre  a  UE  e
Singapura, que proporcionará um quadro jurídico para as relações bilaterais entre as partes em
novos  domínios,  como a  justiça,  a  liberdade,  a  segurança,  a  não proliferação de  armas
nucleares,  a  energia,  o  ambiente,  os  recursos  naturais  e  os  transportes.
 
Debate: 12/02/2019
 
Votação: 13/02/2019
 
Processo: aprovação
 
Relatores: David Martin (S&D, UK), sobre o acordo de comércio livre e o acordo de proteção
dos investimentos entre a UE e Singapura, e Antonio López-Istúriz White (PPE, ES), sobre o
acordo de parceria e cooperação
 
Para saber mais
Recomendação relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a UE e Singapura
Recomendação relativa à celebração do Acordo de Proteção dos Investimentos
Recomendação relativa à celebração do Acordo de Parceria e Cooperação
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

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

Sessão plenária

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

17 I 30

https://twitter.com/EP_Trade


Utilização da canábis para fins terapêuticos 
 
O PE quer saber se a Comissão Europeia vai tomar
medidas para melhorar o acesso dos doentes à canábis
para fins terapêuticos. 
 
O debate realiza-se na terça-feira, sendo votada uma resolução na quarta-feira.
 
Pergunta à Comissão
 
“A literatura científica existente sobre a utilização da canábis para fins terapêuticos apresenta
provas  conclusivas  ou  substanciais  de  que  a  canábis  e  os  canabinóides  têm  efeitos
terapêuticos  no  tratamento  da  dor  crónica  nos  adultos,  funcionam como antiemético  no
tratamento das náuseas e dos vómitos provocados pela quimioterapia e contribuem para a
melhoria dos sintomas de espasticidade da esclerose múltipla. Além disso, a OMS recomendou
oficialmente,  em dezembro de 2017,  que o  canabidiol  (CBD),  uma das componentes  da
canábis,  não seja  classificado internacionalmente  como substância  controlada.
 
Um medicamento à base canábis foi autorizado através do procedimento de reconhecimento
mútuo  e  comercializado em dezassete  Estados-Membros,  mas nenhum Estado-Membro
autorizou a prática de fumar canábis para fins terapêuticos, tendo em conta os riscos que fumar
representa  para  a  saúde.  A  utilização da  canábis  para  fins  terapêuticos  é  muitas  vezes
associada ao seu uso recreativo, o que é completamente diferente. O quadro normativo está
em rápida mutação, tanto a nível da UE, como mundial. Face ao exposto:
 
- Que ações empreendeu a Comissão para apoiar investigação de qualidade no que toca aos
medicamentos  à  base  de  canábis?  Que  medidas  tenciona  tomar  a  Comissão  para  a
investigação futura e qual o financiamento previsto para a investigação neste domínio no
âmbito do Nono Programa-Quadro? A Comissão considera que o quadro regulamentar em toda
a UE é favorável à uma investigação de qualidade sobre a canábis para fins terapêuticos?
 
- Mesmo nos Estados-Membros onde a canábis para fins terapêuticos é legal, as condições de
acesso, as receitas, a compra, os preços, o reembolso, bem como o nível de conhecimentos
entre os profissionais do setor da saúde sobre a utilização desses medicamentos diferem
consideravelmente e constituem um desafio para os doentes. A Comissão não considera que
tem um papel  a  desempenhar  para  melhorar  o  acesso  dos  doentes  à  canábis  para  fins
terapêuticos?
 
- A Comissão pretende definir normas para a canábis utilizada para fins não terapêuticos, de
molde a garantir a segurança dos consumidores? A Comissão já se debruçou sobre qual seria
o limite pertinente de THC presente na canábis para fins terapêuticos, a fim de proteger os
consumidores?”
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Debate: 12/02/2019
 
Votação: 13/02/2019
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Proposta de resolução sobre a utilização da canábis para fins terapêuticos

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 - Saúde Pública

(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Plano plurianual de gestão das pescas nas águas
ocidentais 
 
O regulamento que estabelece um plano plurianual para a
gestão das pescas demersais nas águas ocidentais
(Oceano Atlântico e Canal da Mancha) vai ser votado em
plenário na terça-feira. 
 
Participam nestas pescarias navios de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Irlanda
e Reino Unido.
 
Entre as unidades populacionais abrangidas encontram-se o lagostim, a solha, o bacalhau, o
goraz, a pescada, os areeiros e o tamboril.
 
Os eurodeputados Ricardo Serrão Santos (S&D) e João Ferreira (CEUE/EVN) participaram nas
negociações sobre este regulamento.
 
Debate: 11/02/2019
 
Votação: 12/02/2019
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relator: Alain Cadec (PPE, FR)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo

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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Federico DE GIROLAMO
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
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Extensão do acordo de pescas com Marrocos ao
Sara Ocidental
 
O PE vai pronunciar-se sobre a alteração do acordo de
pesca entre a UE e Marrocos que permite a sua aplicação
às águas adjacentes ao território do Sara Ocidental. 
 
Antes de votar a recomendação da comissão parlamentar das Pescas, o plenário vai decidir, na
terça-feira,  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.
 
O novo protocolo ao acordo de pesca com Marrocos dá acesso aos navios da frota da UE às
águas adjacentes do território do Sara Ocidental.
 
Trata-se de um acordo misto, que garante o acesso a diferentes espécies de peixes. As partes
acordaram  em  que  os  navios  da  UE  pescam  unicamente  o  excedente  das  capturas
admissíveis,  identificado  com  base  em  pareceres  científicos.
 
O acordo é aplicável por um período indeterminado, mas o protocolo vigorará por quatro anos.
 
O valor total anual estimado do protocolo é de 153,6 milhões de euros.
 
Contexto
 
Num acórdão de 27 de fevereiro de 2018, o Tribunal de Justiça da UE considerou que, tendo
em conta o facto de o território do Sara Ocidental não fazer parte do território de Marrocos, as
águas adjacentes ao Sara Ocidental não se inserem na zona de pesca marroquina referida no
acordo  de  parceria  então  negociado.  O  Tribunal  enunciou  duas  condições  a  aplicar,
nomeadamente a menção explícita ao Sara Ocidental  e a obtenção do consentimento da
população. O Conselho da UE aditou uma terceira condição: o acordo deve ser portador de
benefícios para a população local.
 
No seguimento desse acórdão, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar negociações para a
alteração do acordo de pesca com Marrocos e a celebração de um protocolo, que necessita
agora da aprovação do PE.
 
Preferências comerciais aos produtos do Sara Ocidental
 
Em 16 de janeiro, o PE deu luz verde à alteração do acordo de liberalização comercial entre a
UE e Marrocos para alargar as preferências pautais aos produtos do Sara Ocidental.
 

Sessão plenária

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

22 I 30

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190109IPR23018/extensao-ao-sara-ocidental-das-preferencias-comerciais-aplicaveis-a-marrocos


A UE e os seus Estados-Membros não reconhecem a soberania de Marrocos sobre o território
do Sara Ocidental.
 
Votação: 12/02/2019
 
Processo: aprovação
 
Relator: Alain Cadec (PPE, FR)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Recomendação relativa à celebração do Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável
entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, do seu protocolo de execução e da troca de
cartas que acompanha o Acordo

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

Federico DE GIROLAMO
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
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Novo protocolo de pesca entre a UE e a Costa do
Marfim
 
João Ferreira vai recomendar ao plenário que aprove o
novo protocolo ao acordo de pesca entre a UE e a Costa do
Marfim, que autoriza o acesso de dois navios portugueses
às águas deste país. 
 
Este acordo faz parte da rede de acordos de pesca do atum na África Ocidental e permite que
os navios da UE pesquem nas águas da Costa do Marfim.
 
O protocolo, que vigorará por seis anos, prevê possibilidades de pesca para 28 atuneiros
cercadores  de Espanha (16)  e  da França (12)  e  oito  palangreiros  de superfície,  seis  de
Espanha e  dois  de Portugal.
 
O protocolo permitirá igualmente à UE e à Costa do Marfim colaborar de forma mais estreita
para promover  a  exploração responsável  dos recursos haliêuticos nas águas deste país
africano e apoiar  os seus esforços para desenvolver  a  economia azul.
 
A contrapartida financeira anual é de 682 mil euros. O eurodeputado João Ferreira, relator do
PE sobre este protocolo, nota que as contribuições destinadas a apoiar o desenvolvimento da
política setorial  das pescas da Costa do Marfim variam entre 51,6 % e 59,7% do total  a
transferir, o que, em termos percentuais, representa uma contribuição importante e crescente
em relação ao protocolo  anterior.  “O apoio  ao  desenvolvimento  sectorial  é  o  verdadeiro
contributo para a sustentabilidade de um país parceiro, na medida em que potencia a sua
independência operacional, afirmando a sua estratégia de desenvolvimento e assegurando a
sua soberania”, diz o eurodeputado.
 
O relator vai também apresentar uma resolução não legislativa com várias recomendações que
devem ser tidas em conta durante o período de vigência deste protocolo (até 31 de julho de
2024) e numa eventual futura negociação do mesmo.
 
O primeiro acordo de pesca celebrado entre a UE e a Costa do Marfim data de 1990.
 
Debate: 11/02/2019
 
Votação: 12/02/2019
 
Processo: aprovação
 
Relator: João Ferreira (CEUE/EVN, PT)
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Contactos 
 
 

Para saber mais
Recomendação relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no
Domínio da Pesca entre a União Europeia e a República da Costa do Marfim
Resolução que acompanha a recomendação
Principais pontos do acordo

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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Prevenção e combate à violência contra as
mulheres
 
João Pimenta Lopes vai perguntar à Comissão que
medidas está a tomar para fazer face ao retrocesso em
matéria de direitos das mulheres e para prevenir e
combater a violência de género.
 
O debate realiza-se na terça-feira e será seguido da votação de uma resolução na quarta-feira.
 
Pergunta à Comissão
 
“Nos últimos anos, tem-se registado uma tendência à escala mundial que aponta para um
retrocesso crescente dos direitos das mulheres e da igualdade de género. Os direitos laborais,
económicos, sociais e culturais foram comprometidos pelo aumento da discriminação das
mulheres e pela sua exclusão. Os níveis globais de pobreza e desemprego entre as mulheres
são mais elevados e as disparidades salariais e nas pensões de reforma entre homens e
mulheres persistem.
 
Na UE, o Índice de Igualdade de Género revela desigualdades persistentes, com um progresso
meramente marginal atingido no período entre 2005 e 2015. Para além de uma denegação
cada vez mais generalizada da desigualdade nos Estados-Membros, foram feitas numerosas
tentativas e envidados esforços para limitar as decisões das mulheres sobre o seu próprio
corpo  e  para  confinar  a  sua  vida  a  um papel  mais  conservador.  Algumas redes  fizeram
campanhas, em particular, contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ao mesmo
tempo  que  promovem  a  discriminação  e  a  violência  contra  as  pessoas  LGBTI,  com
consequências  práticas  em  alguns  Estados-Membros.  As  reformas  da  educação  foram
suspensas e a igualdade entre homens e mulheres, os estudos de género e a educação sexual
abrangente foram afetados negativamente, impedindo a luta contra os estereótipos prejudiciais
desde a mais tenra idade.
 
A prevenção e o combate à violência contra as mulheres continua a ser um tema candente na
maioria  dos  Estados-Membros,  e  a  ratificação  e  aplicação  da  Convenção  de  Istambul
continuam por concluir ou correm o risco de sofrer um retrocesso. Formas de violência novas
ou intensificadas estão a ocupar os espaços social e digital: discurso de ódio sexista, misoginia
e violência em linha. As organizações de defesa dos direitos das mulheres deparam-se, em
alguns Estados-Membros, com dificuldades de acesso ao financiamento devido aos critérios
restritivos  e  aos  encargos  administrativos.  Infelizmente,  o  mero  reconhecimento  desta
tendência  negativa  e  preocupante  está  longe  de  ser  suficiente.
 
Que tipos de medidas está a Comissão a tomar para fazer face a este retrocesso crescente? A
Comissão está a envidar esforços para identificar as principais causas deste retrocesso à
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escala  da  UE? Tendo  em conta  os  elementos  que  comprovam este  retrocesso  e  o  seu
alargamento a todos os Estados-Membros, será que a Comissão pondera desenvolver uma
estratégia para o combater e para reforçar a promoção da igualdade de género e a integração
da perspetiva de género no seu conjunto? Qual a posição adotada no Plano de Acão para o
Género II  2016-2020? Que tipo de trabalho está a desenvolver  com as organizações de
mulheres,  muitas vezes ameaçadas,  no terreno?”
 
Debate: 12/02/2019
 
Votação: 13/02/2019
 
Processo: pergunta oral e 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

Nicolas DELALEU
(+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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https://twitter.com/EP_GenderEqual


Estatuto do Provedor de Justiça Europeu
 
Paulo Rangel é o relator do PE sobre o novo Estatuto do
Provedor de Justiça Europeu. As adaptações visam
reforçar a independência e a imparcialidade deste
organismo.
 
As  alterações  previstas  pelo  novo  Estatuto  dizem  respeito,  por  exemplo,  ao  acesso  à
informação pelo Provedor de Justiça Europeu e ao tratamento de documentos classificados, ao
testemunho dos funcionários e outros agentes da UE e à cooperação do Provedor com outras
entidades, como a nova Procuradoria Europeia e os organismos responsáveis pela promoção e
proteção dos direitos fundamentais.
 
As regras que definem o estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor
de Justiça Europeu foram alteradas pela última vez em 2008. Com a entrada em vigor do
Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, foi criado um quadro jurídico novo para a UE.
O Tratado permite ao Parlamento Europeu, após parecer da Comissão e com a aprovação do
Conselho, adotar regulamentos que estabeleçam o Estatuto do Provedor de Justiça.
 
O Provedor de Justiça Europeu, cargo atualmente desempenhado por Emily O'Reilly, é um
organismo independente e imparcial que responsabiliza as instituições e as agências da UE e
promove a boa administração. Apoia indivíduos, empresas e organizações que enfrentem
problemas com a administração da UE, investigando queixas sobre má administração por parte
das instituições e organismos europeus. Analisa também proativamente questões mais vastas.
 
O primeiro Provedor de Justiça Europeu assumiu funções em 1995, após a criação deste
organismo pelo Tratado de Maastricht, em 1992.
 
Debate: 11/02/2019
 
Votação: 12/02/2019
 
Processo: iniciativa legislativa (artigo 45.º do Regimento do PE)
 
Relator: Paulo Rangel (PPE, PT)
 
Para saber mais
Relatório sobre o projeto de regulamento do Parlamento Europeu que define o estatuto e as
condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu
Sítio Web do Provedor de Justiça Europeu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-045+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2080(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2080(INL)
https://www.ombudsman.europa.eu/pt/home


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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Outros assuntos em destaque
 
Síria / Tributação / Cidadania / Inteligência artificial e
robótica / Proteção dos animais durante o transporte
 
Situação na Síria - debate na terça-feira
 
Tributação justa para uma sociedade justa - debate na quarta-feira
 
O direito de protesto pacífico e o uso proporcionado da força - debate na segunda-feira e
votação de uma resolução na quinta-feira
 
Programa  Antifraude  da  UE  para  2021-2027  -  debate  na  segunda-feira  e  votação  de
alterações  à  proposta  da  Comissão  na  terça-feira
 
Aplicação  das  disposições  do  Tratado  relativas  à  cidadania  da  União  -  debate  na
segunda-feira  e  votação  de  um  relatório  na  terça-feira
 
Aplicação da diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços - debate e votação
de um relatório na terça-feira
 
Uma política industrial  europeia completa no domínio da inteligência artificial  e  da
robótica  -  apresentação de um relatório  na segunda-feira  e votação na terça-feira
 
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE - debate e votação de um
relatório na quinta-feira
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0064&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0041&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0046&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0019&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0057&language=PT

