
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  16  a  19  de
setembro  de  2019,  Estrasburgo
 
Brexit: Parlamento Europeu faz ponto da situação com Michel
Barnier 
Na quarta-feira, 18 de setembro, o Parlamento Europeu (PE) vai debater e votar uma
resolução sobre os últimos desenvolvimentos no Reino Unido e os cenários relativos à
saída do país da UE. 
 
 
Nomeação de Christine Lagarde para presidente do Banco Central
Europeu 
O PE vai votar na terça-feira o seu parecer sobre a nomeação de Christine Lagarde
para presidente do BCE, após a audição realizada em sede de comissão parlamentar
no dia 4 de setembro. 
 
 
Situação das florestas na UE e incêndios na Amazónia 
Os eurodeputados vão debater medidas para a proteção e gestão sustentável das
florestas na UE, os incêndios na Amazónia e a situação dos bombeiros voluntários
nos países europeus.
 
 
Preparativos para a Cimeira de Ação Climática 
A posição que a UE deve defender na Cimeira de Ação Climática que o secretário-
geral da ONU, António Guterres, organiza em Nova Iorque, em 23 de setembro, vai
ser discutida na terça-feira.
 
 
Debate sobre o orçamento da UE para 2020 
Na quarta-feira, o Conselho vai apresentar aos eurodeputados a sua posição sobre o
projeto de orçamento da UE para 2020, adotada em 3 de setembro. O PE votará a sua
posição em 23 de outubro.
 
 
Interferência estrangeira nas eleições e desinformação na Europa 
O PE vai debater com a Comissão e o Conselho a interferência estrangeira nos
processos democráticos nacionais e europeus, a desinformação e as medidas para
combater estes fenómenos. 
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Orçamentos retificativos para 2019 (reforço dos programas Horizonte 2020 e
Erasmus+) / Situação em Hong Kong / Luta contra o cancro / Combate ao
branqueamento de capitais
 
 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/briefing/2019-09-16
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Contactos 
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em direto à sessão plenária no sítio Web do PE (EP Live)
Conferências de imprensa e outros eventos
Material multimédia
EP Newshub

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
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/briefing/2019-09-16
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/22721/SYN_PDOJ_September_STR_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=9595vx


Brexit: Parlamento Europeu faz ponto da
situação com Michel Barnier
 
Na quarta-feira, 18 de setembro, o Parlamento Europeu
(PE) vai debater e votar uma resolução sobre os últimos
desenvolvimentos no Reino Unido e os cenários relativos à
saída do país da UE. 
 
Numa cimeira extraordinária realizada em 10 de abril, os líderes europeus acordaram em adiar
a saída do Reino Unido da UE até 31 de outubro.
 
Para poder entrar em vigor, qualquer acordo de saída precisa de ser aprovado pelo Parlamento
Europeu por maioria dos votos expressos (artigo 50.°, n.º 2, do Tratado da UE e artigo 88.º do
Regimento do PE).
 
Pedro Silva Pereira nogrupo diretor do PE sobre o Brexit
 
Pedro Silva Pereira vai integrar o grupo diretor do PE sobre o Brexit em substituição de Roberto
Gualtieri, novo ministro das Finanças italiano.
 
Debate: 18/9/2019
 
Votação: 18/9/2019
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Grupo diretor do PE sobre o Brexit (composição e documentos)
Anteriores debates e resoluções do PE sobre o Brexit
Material multimédia

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
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https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2019/04/10/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-088_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-088_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions%20M
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Delphine COLARD
Assessora de imprensa - Brexit

(+32)2 284 33 83 (BXL)
(+33) 3 8816 4123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
@EPInstitutional
delphine.colard@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EPInstitutional


Nomeação de Christine Lagarde para presidente
do Banco Central Europeu
 
O PE vai votar na terça-feira o seu parecer sobre a
nomeação de Christine Lagarde para presidente do BCE,
após a audição realizada em sede de comissão
parlamentar no dia 4 de setembro. 
 
A comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, que ouviu Christine Lagarde
a 4 de setembro, recomenda ao plenário que dê um parecer favorável à sua nomeação para a
presidência do BCE.
 
A votação em plenário, que se realiza por escrutínio secreto, será precedida de um debate.
 
O presidente do BCE é nomeado pelo Conselho Europeu (chefes de Estado e de Governo da
UE),  deliberando por  maioria  qualificada,  por  recomendação do Conselho da UE e após
consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE, de acordo com o artigo 283.º do
Tratado sobre o Funcionamento da UE. A duração do respetivo mandato é de oito anos, não
renováveis.
 
Etapas da nomeação
 
Em 2  de  julho,  o  Conselho  Europeu  considerou  que  Christine  Lagarde  era  a  candidata
adequada para o cargo de presidente do BCE, no âmbito de um acordo sobre as designações
para os mais altos cargos da UE.
 
Em  9  de  julho,  o  Conselho  da  UE  adotou  uma  recomendação  sobre  esta  nomeação,
formalizando o acordo alcançado pelos líderes europeus. Estes deverão tomar uma decisão
formal sobre a nomeação em outubro, depois de terem consultado o Parlamento Europeu e o
Conselho do BCE.
 
O mandato do atual presidente do BCE, Mario Draghi, termina em 31 de outubro, devendo o
próximo presidente tomar posse no dia 1 de novembro.
 
Debate: 17/9/2019
 
Votação: 17/9/2019
 
Processo: consulta
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11017-2019-INIT/en/pdf


Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a recomendação do Conselho relativa à nomeação do presidente do Banco
Central Europeu
Artigo 130.º do Regimento do PE: Nomeação dos membros da Comissão Executiva do BCE
Material multimédia

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

John SCHRANZ
(+32) 2 284 42 64 (BXL)
(+33) 3 8817 4076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
@EP_Economics
john.schranz@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-130_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk
https://twitter.com/EP_Economics


Situação das florestas na UE e incêndios na
Amazónia
 
Os eurodeputados vão debater medidas para a proteção e
gestão sustentável das florestas na UE, os incêndios na
Amazónia e a situação dos bombeiros voluntários nos
países europeus.
 
Os debates em plenário realizam-se na segunda, terça e quinta-feira, respetivamente.
 
Proteção e restauração das florestas
 
Em julho,  a  Comissão Europeia apresentou uma comunicação que define um quadro de
medidas de proteção e restauração das florestas ao nível  mundial,  em resposta a vários
pedidos do PE no sentido de uma ação mais coordenada contra a desflorestação.
 
A Comissão compromete-se a assegurar que as políticas europeias não contribuam para a
desflorestação nem para degradação florestal e a colaborar com os países parceiros para os
ajudar na diminuição da pressão sobre as suas florestas.
 
A UE deverá também incentivar regimes mais robustos para a certificação de produtos não
provenientes da desflorestação e estudar eventuais medidas legislativas do lado da procura,
além de outros incentivos.
 
As florestas abrigam 80% da biodiversidade em terra, apoiam a subsistência de cerca de um
quarto da população do mundo e são vitais para os esforços de luta contra as alterações
climáticas.
 
Os principais fatores de desflorestação são a procura de alimentos para consumo humano e
animal, biocombustíveis, madeira e outros produtos de base.
 
Debates: 16/9/2019 (situação das florestas na UE)
 
17/9/2019 (incêndios florestais na Amazónia)
 
19/9/2019 (estatuto dos bombeiros voluntários na UE)
 
Para saber mais
Ficha temática: A UE e as florestas
Comunicação “Intensificação da ação da UE para proteger e restaurar as florestas do mundo”,
apresentada pela Comissão em 23 de julho de 2019
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/105/a-uniao-europeia-e-as-florestas
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf


Contactos 
 
 
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

Baptiste CHATAIN
(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Environment


Preparativos para a Cimeira de Ação Climática
 
A posição que a UE deve defender na Cimeira de Ação
Climática que o secretário-geral da ONU, António Guterres,
organiza em Nova Iorque, em 23 de setembro, vai ser
discutida na terça-feira.
 
Os eurodeputados deverão reagir à comunicação apresentada pela Comissão Europeia no dia
11 de setembro e insistir que a UE deve continuar a liderar os esforços mundiais para combater
as alterações climáticas.
 
Debate: 17/9/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa sobre a comunicação apresentada pela Comissão em 11 de
setembro de 2019
Cimeira de Ação Climática

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

Baptiste CHATAIN
(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20190910_communication_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5534_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5534_en.htm
https://www.un.org/en/climatechange/index.shtml
https://twitter.com/EP_Environment


Debate sobre o orçamento da UE para 2020
 
Na quarta-feira, o Conselho vai apresentar aos
eurodeputados a sua posição sobre o projeto de
orçamento da UE para 2020, adotada em 3 de setembro. O
PE votará a sua posição em 23 de outubro.
 
A posição do Conselho sobre o projeto de orçamento da UE para o próximo ano prevê 166,8
mil milhões de euros em dotações de autorização e 153,1 mil milhões de euros em dotações de
pagamento, abaixo dos montantes propostos pela Comissão Europeia em junho (-0,9% e -
0,33%, respetivamente).
 
O PE deverá adotar a sua posição na sessão plenária de 21 a 24 de outubro, seguindo-se um
prazo de “conciliação” de três semanas com vista a chegar a um acordo com o Conselho.
 
O orçamento da UE para 2020 é o último orçamento no âmbito do atual quadro financeiro
plurianual (2014-2020).
 
Por “autorizações” entende-se o montante de financiamento que pode ser autorizado num dado
ano  no  âmbito  de  contratos.  Os  “pagamentos”  referem-se  ao  dinheiro  efetivamente
desembolsado.
 
Debate: 18/9/2019
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo: Orçamento da UE para 2020

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
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https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/09/03/2020-eu-budget-council-supports-continued-focus-on-growth-innovation-security-and-migration/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_pt.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2028(BUD)&l=en


Armin WISDORFF
(+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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https://twitter.com/EP_Budgets


Interferência estrangeira nas eleições e
desinformação na Europa
 
O PE vai debater com a Comissão e o Conselho a
interferência estrangeira nos processos democráticos
nacionais e europeus, a desinformação e as medidas para
combater estes fenómenos. 
 
O debate realiza-se na terça-feira, às 15h00, sendo seguido da votação de uma resolução na
quinta-feira.
 
Num relatório  aprovado em março,  o  PE apelou  à  adoção de  medidas  para  combater  a
propaganda hostil e as notícias falsas, reforçar a verificação dos factos e expor campanhas de
desinformação.
 
Debate: 17/9/2019
 
Votação: 19/9/2019
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu propõe medidas contra a propaganda hostil e
a desinformação (13 de março de 2019)

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
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190307IPR30695/parlamento-europeu-propoe-medidas-contra-a-propaganda-hostil-e-a-desinformacao
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190307IPR30695/parlamento-europeu-propoe-medidas-contra-a-propaganda-hostil-e-a-desinformacao
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190307IPR30695/parlamento-europeu-propoe-medidas-contra-a-propaganda-hostil-e-a-desinformacao


Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
(+32) 2 28 32547 (BXL)
+33 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 96 08 19
@EP_ForeignAff
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


Outros assuntos em destaque 
 
Orçamentos retificativos para 2019 (reforço dos programas
Horizonte 2020 e Erasmus+) / Situação em Hong Kong /
Luta contra o cancro / Combate ao branqueamento de
capitais
 
Orçamentos retificativos para 2019: Inscrição do excedente de 2018, reforço dos programas
Horizonte 2020 e Erasmus+ e mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para prestar
assistência à Roménia, Itália e Áustria - votação na quarta-feira
 
Situação em Hong Kong - debate na segunda-feira
 
Luta contra o cancro - debate na quarta-feira
 
Nomeação do  vice-presidente  do  Conselho  de  Supervisão  do  BCE,  Yves  Mersch  -
votação  de  um relatório  na  terça-feira
 
Estado da implementação da legislação antibranqueamento de capitais  -  debate na
quarta-feira
 
Importância da memória europeia para o futuro da Europa - debate na quarta-feira
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