
 

Destaques da sessão plenária de 29 e 30 de janeiro
de 2020, Bruxelas
 
Brexit: Votação final do Acordo de Saída no Parlamento Europeu  
O Parlamento Europeu (PE) vai votar na quarta-feira, 29 de janeiro, às 18h00, o
Acordo de Saída do Reino Unido da UE, após um debate que terá início pelas 16h15. 
 
 
Comemoração do 75.º aniversário da libertação de Auschwitz 
Na abertura da sessão, às 15h00, o PE vai assinalar o 75.º aniversário da libertação
de Auschwitz numa cerimónia em que discursarão o presidente do PE e uma
sobrevivente do Holocausto. 
 
 
Debate sobre o programa de trabalho da Comissão para 2020 
Na quinta-feira, às 9h00, a Comissão Europeia vai apresentar ao PE o seu programa
de trabalho para este ano, que indicará as propostas que pretende apresentar, rever
ou retirar.
 
 
Carregador comum para todos os telemóveis  
O PE vai votar uma resolução instando a que sejam tomadas medidas a nível europeu
para tornar os carregadores comuns uma realidade para os consumidores e para
reduzir o lixo eletrónico.
 
 
Pôr fim às disparidades salariais entre homens e mulheres 
A assembleia europeia vai defender, numa outra resolução, uma estratégia ambiciosa
para a igualdade de género, incluindo propostas sobre igualdade salarial e
transparência remuneratória.
 
 
Direitos dos povos indígenas 
O PE vai discutir a situação dos povos indígenas, as violações dos seus direitos
humanos e a importância destas comunidades para proteger a biodiversidade e travar
a deflorestação.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Situação humanitária de emergência nas ilhas gregas / Estratégia da UE para a
mobilidade e os transportes / Calendário das sessões plenárias do Parlamento
Europeu em 2021
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-01-29

 
 
.
 

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
Material multimédia
EP Newshub

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+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/2020-01-29
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-01-29-SYN_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
http://www.epnewshub.eu


Brexit: Votação final do Acordo de Saída no
Parlamento Europeu 
 
O Parlamento Europeu (PE) vai votar na quarta-feira, 29 de
janeiro, às 18h00, o Acordo de Saída do Reino Unido da
UE, após um debate que terá início pelas 16h15. 
 
Para poder entrar em vigor, o Acordo de Saída precisa de ser aprovado pelo Parlamento
Europeu por maioria simples dos votos expressos (artigo 50.°, n.º 2, do Tratado da UE e artigo
88.º do Regimento do PE).
 
O PE tem defendido, desde o início das negociações, uma saída ordenada do Reino Unido da
UE, tendo focado o seu trabalho em três questões fundamentais: os direitos dos cidadãos da
UE residentes no Reino Unido e dos cidadãos britânicos que residem na UE27, a questão da
fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e a liquidação das obrigações financeiras entre as
partes.
 
A votação do Acordo de Saída na assembleia europeia segue-se à conclusão do processo de
ratificação no Reino Unido e a uma recomendação favorável  da comissão dos Assuntos
Constitucionais  do PE.
 
O  relator  desta  comissão  parlamentar  sobre  a  celebração  do  Acordo  de  Saída,  Guy
Verhofstadt, afirmou: “A saída do Reino Unido é um momento lamentável para a UE e para o
nosso processo de integração, mas temos de respeitar a decisão soberana do povo britânico e
procurar alcançar um acordo de saída que facilite a separação com o menor prejuízo possível
para ambas as partes”.
 
O eurodeputado considera que “o Acordo de Saída está em conformidade com os princípios
gerais que as instituições,  nomeadamente o Parlamento,  definiram para a condução das
negociações e a celebração do acordo. Serve o objetivo fundamental de assegurar a saída
ordenada do Reino Unido e de lançar as bases para as negociações de futuras relações justas
e equilibradas entre a UE e o Reino Unido”.
 
Cerimónia com os eurodeputados britânicos
 
Após a votação do Acordo de Saída, o presidente do PE, David Sassoli, fará uma declaração
em plenário. Em seguida, os eurodeputados britânicos e os líderes dos grupos políticos serão
convidados a assinalar o momento numa pequena cerimónia no espaço Yehudi Menuhin (dois
andares abaixo do hemiciclo, no edifício Spaak), por volta das 18h15.
 
Os eurodeputados britânicos que lideram as respetivas delegações no PE terão a oportunidade
de dizer algumas palavras, assim como os líderes dos grupos políticos, se assim o desejarem.
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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://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_PT.html


Aprovação do acordo pelo Conselho
 
Após aprovado pelo PE, o Acordo de Saída será celebrado em nome da UE pelo Conselho,
deliberando por maioria qualificada.
 
A saída do Reino Unido da UE está agendada para o dia 31 de janeiro, à meia noite (hora em
Bruxelas, 23h00 em Londres e em Lisboa).
 
Mais de 3 milhões de cidadãos da UE27 residem no Reino Unido e 1,2 milhões de cidadãos
britânicos residem nos 27 Estados-Membros.
 
Debate: 29/01/2020
 
Votação: 29/01/2020
 
Processo: aprovação
 
Relator: Guy Verhofstadt (Renew, BE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Recomendação da comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais sobre a celebração do
Acordo de Saída do Reino Unido da UE
Infográficos: O Parlamento Europeu após o Brexit
Vídeo: O Reino Unido e o Parlamento Europeu
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_PT.html
https://epthinktank.eu/2020/01/15/the-european-parliament-after-brexit/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/memoclip-united-kingdom-and-the-european-parliament_I183524-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://twitter.com/EPInstitutional


Comemoração do 75.º aniversário da libertação
de Auschwitz
 
Na abertura da sessão, às 15h00, o PE vai assinalar o 75.º
aniversário da libertação de Auschwitz numa cerimónia em
que discursarão o presidente do PE e uma sobrevivente do
Holocausto. 
 
Os eurodeputados vão fazer um minuto de silêncio para assinalar o Dia Internacional  da
Memória  do  Holocausto,  75  anos  após  a  libertação  do  campo de  concentração  nazi  de
Auschwitz,  em 27  de  janeiro  de  1945.
 
Mischa Maisky, ao violoncelo, e Maxim Maisky, ao piano, vão interpretar "Oração" da "Vida
Judaica", de Ernest Bloch, na presença de Anita Lasker-Wallfisch, violoncelista e sobrevivente
da Orquestra Feminina de Auschwitz.
 
Em seguida, a senadora italiana e sobrevivente de Auschwitz, Liliana Segre, discursará perante
os eurodeputados.
 
No final da cerimónia, às 15h45, o Quarteto Karski e a mezzo-soprano Naomi Couquet vão
interpretar "Kaddish", de Maurice Ravel.
 
Cerimónia: 29/01/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
A União Europeia e a lembrança do Holocausto (nota do Serviço de Estudos do PE)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Michaela FINDEIS
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf


Debate sobre o programa de trabalho da
Comissão para 2020
 
Na quinta-feira, às 9h00, a Comissão Europeia vai
apresentar ao PE o seu programa de trabalho para este
ano, que indicará as propostas que pretende apresentar,
rever ou retirar.
 
A Comissão adota anualmente um programa de trabalho, que é apresentado e debatido com
os eurodeputados em sessão plenária. Nesse documento, o executivo comunitário enumera as
medidas que pretende adotar, assumindo compromissos políticos a respeito da apresentação
de novas iniciativas, retirada de propostas pendentes e reexame de atos legislativos em vigor.
 
Debate: 30/01/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Orientações políticas da Comissão Europeia para 2019-2024

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pt.pdf
https://twitter.com/EPInstitutional


Carregador comum para todos os telemóveis 
 
O PE vai votar uma resolução instando a que sejam
tomadas medidas a nível europeu para tornar os
carregadores comuns uma realidade para os
consumidores e para reduzir o lixo eletrónico.
 
Num momento em que a UE enfrenta os desafios da transição digital e da transição ambiental,
os eurodeputados vão instar a Comissão Europeia a adotar medidas vinculativas para que os
consumidores possam beneficiar de um carregador comum e para reduzir os resíduos e custos
desnecessários.
 
O debate em plenário realizou-se no dia 13 de janeiro (vídeo, incluindo as intervenções dos
eurodeputados portugueses Maria da Graça Carvalho, João Ferreira e Maria Manuel Leitão
Marques).
 
Contexto
 
Na Diretiva  Equipamentos  de  Rádio,  de  2014,  os  eurodeputados  deixaram claro  que  é
necessário desenvolver um carregador comum, tendo conferido poderes à Comissão para
adotar normas específicas (ato delegado) nesse sentido.
 
A abordagem da Comissão, que “incentivou” o setor a desenvolver carregadores comuns, ficou
aquém dos objetivos dos legisladores europeus - os acordos voluntários entre os intervenientes
no setor não produziram resultados satisfatórios.
 
Os eurodeputados querem que um carregador comum para telemóveis, tabletes, leitores de
livros  digitais  e  outros  aparelhos  eletrónicos  portáteis  se  torne  uma  realidade  o  mais
rapidamente  possível.
 
Em 2009, havia mais de 30 soluções de carregamento,  enquanto hoje existem três tipos
principais de carregadores.
 
De acordo com as estimativas, são produzidas anualmente cerca de 50 milhões de toneladas
de resíduos eletrónicos em todo o mundo, o que corresponde a uma média de mais de 6 kg por
pessoa. Em 2016, a Europa produziu um total  de 12,3 milhões de toneladas de resíduos
eletrónicos, o que corresponde a uma média de 16,6 kg por habitante.
 
Debate: 13/01/2020
 
Votação: 30/01/2020
 
Processo: resolução
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-20:05:55-267&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-20:17:14-182&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-20:18:23-655&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-20:18:23-655&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186/feedback/F18102_pt?p_id=342389
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186/feedback/F18102_pt?p_id=342389


Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu propõe carregador comum para todos os
telemóveis (13 de março de 2014)
Carregadores standard para telemóveis: Avaliação de impacto inicial (2018)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140307IPR38122/parlamento-europeu-propoe-carregador-comum-para-todos-os-telemoveis
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140307IPR38122/parlamento-europeu-propoe-carregador-comum-para-todos-os-telemoveis
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_pt
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Pôr fim às disparidades salariais entre homens e
mulheres
 
A assembleia europeia vai defender, numa outra resolução,
uma estratégia ambiciosa para a igualdade de género,
incluindo propostas sobre igualdade salarial e
transparência remuneratória.
 
Apesar de o princípio do salário igual por trabalho igual estar consagrado no Tratado, as
mulheres ainda ganham, em média, 16% menos do que os homens. A situação agrava-se
ainda mais quando as mulheres se reformam: o nível da disparidade de género nas pensões
ronda os 37%.
 
O debate em plenário realizou-se no dia 13 de janeiro (vídeo, incluindo as intervenções dos
eurodeputados portugueses Sandra Pereira, Maria da Graça Carvalho, Margarida Marques e
Isabel Carvalhais).
 
Debate: 13/01/2020
 
Votação: 30/01/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Situação das disparidades salariais entre homens e mulheres na UE
Situação das disparidades salariais entre homens e mulheres em Portugal
Orientações políticas da Comissão Europeia para 2019-2024

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

9 I 12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=PT
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PT&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-20:44:03-443&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-21:10:30-993&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-21:26:11-853&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PT&startTime=20200113-21:31:47-471&date=20200113
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_pt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_portugal_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pt.pdf


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


Direitos dos povos indígenas
 
O PE vai discutir a situação dos povos indígenas, as
violações dos seus direitos humanos e a importância
destas comunidades para proteger a biodiversidade e
travar a deflorestação.
 
Em julho de 2018, o PE aprovou o seu primeiro relatório sobre os direitos dos povos indígenas,
da autoria do antigo eurodeputado Francisco Assis.
 
Estima-se que o conjunto dos povos indígenas perfaça atualmente mais de 370 milhões de
pessoas repartidas por mais de 70 países.
 
Debate: 29/01/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Eurodeputados pedem à UE que preste mais atenção aos povos
indígenas (3 de julho de 2018)
Comunicado de imprensa - Brasil: Parlamento Europeu apela à proteção dos direitos humanos
e territoriais dos povos indígenas (24 de novembro de 2016)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
(+32) 470 96 08 19
@EP_HumanRights
foreign-press@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180628IPR06834/eurodeputados-pedem-a-ue-que-preste-mais-atencao-aos-povos-indigenas
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180628IPR06834/eurodeputados-pedem-a-ue-que-preste-mais-atencao-aos-povos-indigenas
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20161117IPR51558/brasil-parlamento-europeu-apela-a-protecao-dos-direitos-dos-povos-indigenas
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20161117IPR51558/brasil-parlamento-europeu-apela-a-protecao-dos-direitos-dos-povos-indigenas
https://twitter.com/EP_HumanRights


•

•

•

•

Outros assuntos em destaque
 
Situação humanitária de emergência nas ilhas gregas /
Estratégia da UE para a mobilidade e os transportes /
Calendário das sessões plenárias do Parlamento Europeu
em 2021
 

Situação humanitária de emergência nas ilhas gregas, especialmente das crianças -
garantir a proteção, relocalização e reunificação familiar - debate na quarta-feira
 
Estratégia da UE para a mobilidade e os transportes: medidas necessárias até 2030
e para além desta data - debate na quarta-feira
 
Lei sobre a cidadania indiana (alteração) de 2019 - debate na quarta-feira e votação
de uma resolução na quinta-feira
 
Calendário das sessões plenárias do Parlamento Europeu em 2021 e 2022 - votação
na quinta-feira
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