
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  19  a  23  de
outubro  de  2020
 
Parlamento vota a reforma da Política Agrícola Comum 
Os eurodeputados irão debater e votar as propostas para tornar a política agrícola
europeia mais sustentável, resiliente e flexível, desta forma protegendo a segurança
alimentar na UE.
 
 
PE define prioridades para futura lei europeia sobre os serviços
digitais 
As propostas dos eurodeputados para a regulação dos serviços digitais, nos quais se
incluem as plataformas e os mercados online, serão debatidas na segunda-feira e
votadas na terça-feira.
 
 
Parlamento desenha as primeiras regras europeias para a
Inteligência Artificial 
Os eurodeputados irão delinear a sua visão sobre qual a melhor forma de a UE
regular a Inteligência Artificial para estimular a inovação, os padrões éticos e a
confiança na tecnologia.
 
 
Comissão Europeia apresenta o seu programa de trabalho para 2021 
Os eurodeputados irão comentar o programa de trabalho da Comissão para 2021 na
terça-feira, quando este for apresentado, pelas 15h00.
 
 
Anúncio do vencedor do Prémio Sakharov 2020 
A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu escolhe o vencedor do Prémio
Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2020 na próxima quinta-feira.
 
 
Cimeira europeia: debate sobre as relações UE – Reino Unido e
combate à COVID-19  
Na próxima quarta-feira, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, irá
apresentar e discutir os resultados da cimeira europeia de 15-16 de outubro com os
eurodeputados.
 
 
Eurodeputados apelam a legislação para travar a desflorestação
impulsionada pela UE
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Para assegurar que o consumo da UE não conduz à desflorestação global, os
eurodeputados deverão exigir requisitos de dever de diligência para empresas que
queiram vender no mercado europeu.
 
 
COVID-19: eurodeputados querem que UE ajude a fechar fosso
digital na educação 
O Parlamento deverá apelar à Comissão para que proponha medidas urgentes com
vista a assegurar o acesso à educação a todos os alunos da UE em caso de novo
confinamento.
 
 
Debate sobre o impacto social e económico da COVID-19  
As medidas da UE para promover a retoma económica e social nos próximos meses e
anos serão o tema central de um debate com o Conselho e a Comissão na quarta-
feira, às 15h00. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Relações com a Bielorrússia / Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares /
Igualdade de Género
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-10-19
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Transmissão em direto da sessão plenária (EBS+)
Centro Multimédia
Conferências de imprensa e outros eventos
EP Newshub

João Santos SILVA
Serviço de Imprensa - Estagiário
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-10-19
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?EPV_EDITED_VIDEOS=true&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?EPV_EDITED_VIDEOS=true&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://epnewshub.eu/#/?_k=5mtf54


Vera RAMALHETE
Gabinete do PE em Lisboa

(+351) 213 504 927
(+351) 917 780 323
vera.ramalhete@europarl.europa.eu
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Parlamento vota a reforma da Política Agrícola
Comum
 
Os eurodeputados irão debater e votar as propostas para
tornar a política agrícola europeia mais sustentável,
resiliente e flexível, desta forma protegendo a segurança
alimentar na UE.
 
O debate está agendado para a manhã de terça-feira e as votações terão lugar ao longo da
semana.
 
É esperado que os parlamentares apoiem uma mudança política que melhor prepare a Política
Agrícola Comum (PAC) para as necessidades dos Estados-Membros. Para isso, os governos
nacionais  deverão  redigir  planos  estratégicos  nos  quais  especifiquem como  tencionam
implementar,  no  terreno,  os  objetivos  europeus.  Posteriormente,  a  Comissão  deverá
monitorizar não apenas a conformidade com as regras europeias, mas também o desempenho
dos Estados-Membros.
 
Neste pacote de reformas incluem-se, por exemplo, planos para reforçar as boas práticas
ambientais obrigatórias que cada agricultor terá de aplicar para que possa receber apoios
diretos. Os eurodeputados irão ainda votar propostas para reduzir os pagamentos a grandes
explorações  agrícolas  e  reconduzir  mais  fundos  para  pequenos  e  jovens  agricultores,
ajudando-os a lidar com crises, e para simplificar as regras relativas aos processos de controlo
e monitorização.
 
Após  a  tomada  de  decisão  do  Parlamento  Europeu,  os  eurodeputados  poderão  iniciar
conversações  com  os  ministros  da  UE  para  o  pacote  de  reformas.
 
Contexto
 
A última reforma da Política Agrícola Comum, estabelecida em 1962, data de 2013. As regras
da PAC agora em vigor expiram a 31 de dezembro de 2020 e deverão ser substituídas por
regras transitórias até que as conversações para a sua reforma sejam concluídas e aprovadas
pelo Parlamento e pelo Conselho.
 
A PAC representa 34,5% do orçamento europeu de 2020 (58,12 mil milhões de euros) e cerca
de 70% deste valor é destinado a apoiar o rendimento de agricultores de 6 a 7 milhões de
explorações agrícolas europeus.
 
Debate: 20/10/2020
 
Votação: 20/10/2020 – 23/10/2020 (votação final irá ocorrer na sexta-feira, 23/10/2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Processo: Processo legislativo ordinário (codecisão)
 
Relatores: Peter Jahr (PPE, DE), sobre os planos estratégicos; Eric Andrieu (S&D, FR), sobre a
organização do mercado comum; Ulrike Müller (Renew, DE), sobre o financiamento, gestão e
monitorização da PAC
 
Para saber mais
Observatório legislativo: Planos Estratégicos
Observatório legislativo: Organização do mercado comum para produtos agrícolas
Observatório legislativo: Financiamento, gestão e monitorização da PAC
Briefing do PE: Planos Estratégicos da PAC (dezembro de 2018)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf


PE define prioridades para futura lei europeia
sobre os serviços digitais
 
As propostas dos eurodeputados para a regulação dos
serviços digitais, nos quais se incluem as plataformas e os
mercados online, serão debatidas na segunda-feira e
votadas na terça-feira.
 
Com o  futuro  ato  legislativo  sobre  os  serviços  digitais,  a  UE pretende  não  só  moldar  a
economia digital ao nível da UE, mas também estabelecer os standards globais, tal como fez
para a proteção de dados pessoais.
 
Em dois relatórios de iniciativa legislativa distintos, as comissões parlamentares do Mercado
Interno e dos Assuntos Jurídicos instam a Comissão Europeia a dar resposta às atuais lacunas
do meio online no seu pacote legislativo sobre os serviços digitais, que deverá ser apresentado
até ao final deste ano.
 
Ambas as comissões exigem um mecanismo vinculativo de “notificação e ação” para combater
os conteúdos ilegais online. Os parlamentares da Comissão do Mercado Interno e da Proteção
dos Consumidores querem também que os mercados online sejam legalmente obrigados a ser
transparentes e a partilharem informação com os utilizadores, por exemplo, sobre produtos
vendidos online que não respeitem as normas de segurança. Além disso, os eurodeputados
pedem que  a  Comissão  apresente  regras  específicas  para  prevenir  (em vez  de  apenas
remediar)  falhas  de  mercado  causadas  pelas  grandes  plataformas.
 
A Comissão dos Assuntos Jurídicos apela à clareza jurídica para as plataformas e a garantias
que protejam os direitos fundamentais dos utilizadores, incluindo o acesso a recursos judiciais
e regras mais restritas para combater o conteúdo prejudicial,  como as notícias falsas. Os
eurodeputados desejam ainda que os utilizadores passem a ter mais poder para decidir o que
querem ver  online,  incluindo  a  possibilidade  de  optar  pelo  não  tratamento  do  conteúdo
(curadoria), que os anúncios direcionados sejam menos intrusivos, que se introduza mais
transparência na recolha de dados e que se crie uma entidade europeia responsável por
monitorizar e impor sanções.
 
Uma terceira resolução não legislativa proposta pela Comissão das Liberdades Cívicas, focada
sobretudo nos direitos fundamentais, adverte para que se proceda a uma remoção do conteúdo
de  forma  diligente,  proporcional  e  não  discriminatória,  desta  forma  salvaguardando  as
liberdades  de  expressão  e  de  informação,  a  privacidade  e  a  proteção  de  dados.  Os
eurodeputados ressalvam ainda que uma abordagem baseada nas vulnerabilidades dos
indivíduos  é  problemática,  isto  porque  atua  como  disseminador  do  discurso  de  ódio  e
desinformação.  Por  essa  razão,  os  parlamentares  insistem  na  necessidade  de  haver
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression�
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/libe/home/highlights


transparência nas políticas de monetização dos conteúdos nas plataformas online.
 
Debate: 19/10/2020
 
Votação: 20/10/2020 (resultados oficiais anunciados a 21/10/2020) 
 
Processo: relatórios de iniciativa legislativa (IMCO e JURI, artigo 47.º do Regimento do PE) e
relatório de iniciativa (LIBE)
 
Relatores: Relator de IMCO Alex Agius Saliba (S&D, MT); Relator de JURITiemo Wölken (S&D,
DE); Relator de LIBE (EPP, BE).
 
Para saber mais
Relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos
Relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Notas informativas relativas ao Ato legislativo sobre os serviços digitais (Serviço de Estudos
do PE)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/search.html?word=Digital+Services+Act
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/search.html?word=Digital+Services+Act


Parlamento desenha as primeiras regras
europeias para a Inteligência Artificial
 
Os eurodeputados irão delinear a sua visão sobre qual a
melhor forma de a UE regular a Inteligência Artificial para
estimular a inovação, os padrões éticos e a confiança na
tecnologia.
 
O debate está marcado para segunda-feira. As votações das duas iniciativas legislativas e de
um novo texto estão agendadas para terça-feira.
 
O PE está entre os primeiros parlamentos a apresentar recomendações sobre o que as regras
da Inteligência Artificial (IA) devem incluir no que respeita à ética, responsabilidade e direitos de
propriedade intelectual, com o intuito de tornar a UE um líder global no seu desenvolvimento. A
proposta legislativa da Comissão deverá ser conhecida no início do próximo ano.
 
O relatório de iniciativa legislativa sobre o quadro dos aspetos éticos da IA, da robótica e das
tecnologias conexas sublinha que as futuras leis devem ter em consideração vários princípios
basilares.  Entre  esses  princípios  orientadores  devem  figurar  uma  IA  antropocêntrica  e
antropogénica,  a  segurança,  transparência  e  responsabilidade,  salvaguardas  contra
preconceitos e discriminação, o direito ao recurso, a responsabilidade social e ambiental, e
ainda o respeito pelos direitos fundamentais.
 
No relatório de iniciativa legislativa sobre o regime de responsabilidade civil, fica expresso o
apelo a uma regulamentação orientada para o futuro que proporcione segurança jurídica a
todas as partes e que responsabilize os operadores de IA de alto risco na eventualidade de
ocorrência de danos ou prejuízos. Estas regras devem abranger a proteção da vida, da saúde,
da integridade física, da propriedade e também de danos imateriais significativos caso tenham
resultado em “perdas económicas verificáveis”.
 
O terceiro relatório, focando-se na personalidade jurídica, nos direitos de autor e na proteção
do trabalho criativo que usufruiu e que é gerado pela IA, apela a um sistema eficaz de direitos
de propriedade intelectual e a salvaguarda das regras de patentes da UE.
 
Debate: 19/10/2020
 
Votação: 20/10/2020 (resultados finais anunciados a 21/10/2020)
 
Processo: Relatórios de iniciativa legislativa (relatórios sobre o quadro dos aspetos éticos e o
regime  de  responsabilidade  civil)  e  relatório  de  iniciativa  (relatório  sobre  a  propriedade
intelectual)
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Relatores:  Relator sobre o quadro dos aspetos éticos Ibán García del  Blanco (S&D, ES);
Relator  sobre  o  regime de  responsabilidade  civil  Axel  Voss  (EPP,  DE);  Relator  sobre  a
propriedade  intelectual  Stéphane  Séjourné  (Renew,  FR).
 
Para saber mais
Relatório sobre o quadro dos aspetos éticos da inteligência artificial, da robótica e das
tecnologias conexas
Relatório sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial
Relatório sobre os direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento de tecnologias
ligadas à inteligência artificial
Comunicado de Imprensa relativo ao voto da Comissão dos Assuntos Jurídicos (01.10.2020)
Conferência de imprensa após o voto da Comissão dos Assuntos Jurídicos (01.10.2020)
Notas informativas relativas à Inteligência Artificial (Serviço de Estudos do Parlamento
Europeu)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence


Comissão Europeia apresenta o seu programa de
trabalho para 2021
 
Os eurodeputados irão comentar o programa de trabalho
da Comissão para 2021 na terça-feira, quando este for
apresentado, pelas 15h00.
 
Após o debate do Estado da União com a presidente Ursula von der Leyen, a 16 de setembro,
no Parlamento Europeu, a Comissão prepara-se agora para apresentar o seu programa de
trabalho para o próximo ano. As prioridades da Comissão Europeia serão apresentadas pelo
vice-presidente Maroš Šefčovič, às 15h00 de terça-feira. Os planos de recuperação económica
delineados pela Comissão deverão permitir resgatar a UE da crise provocada pela COVID-19 e
construir uma economia europeia resiliente, neutra em carbono e digitalmente avançada que
não deixe ninguém para trás.
 
Numa carta de intenções enviada ao presidente David Sassoli  e  à presidência alemã do
Conselho da UE a 16 de setembro, Ursula von der Leyen enuncia áreas de intervenção chave
para 2021. Esta carta marca o início do diálogo interinstitucional sobre as prioridades para o
próximo ano.
 
Debate: 20/10/2020
 
Para saber mais
Estado da União Europeia 2020
As seis prioridades da Comissão von der Leyen: ponto da situação no outono de 2020 (nota
informativa do Serviço de Estudos do PE)
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/pt/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf


•

•
•

Anúncio do vencedor do Prémio Sakharov 2020
 
A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu
escolhe o vencedor do Prémio Sakharov para a Liberdade
de Pensamento 2020 na próxima quinta-feira.
 
O laureado será anunciado pelo Presidente do PE, David Sassoli, no hemiciclo, na próxima
quinta-feira, ao meio-dia.
 
Os finalistas deste ano são:
 

A  oposição  democrática  na  Bielorrússia,  representada  pelo  Conselho  de
Coordenação,  uma  iniciativa  de  mulheres  corajosas  e  figuras  políticas  e  da
sociedade  civil. 
Ativistas de Guapinol e Berta Cáceres, nas Honduras. 
Monsenhor Najeeb Michaeel, Arcebispo de Mossul, Iraque.
 

Poderá encontrar mais informação sobre o Prémio Sakharov aqui.
 
Anúncio do vencedor do Prémio Sakharov 2020: 22/10/2020
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: “Prémio Sakharov 2020: eurodeputados escolhem os finalistas”
(12.10.2020)
Vídeo: Declarações de David McAllister, presidente da Comissão dos Assuntos Externos, de
Tomas Tobé, presidente da Comissão do Desenvolvimento, e de Maria Arena, presidente da
Comissão dos Direitos Humanos, sobre os finalistas do Prémio Sakharov 2020
Comunidade do Prémio Sakharov
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/the-prize/sakharov-prize-community


Cimeira europeia: debate sobre as relações UE –
Reino Unido e combate à COVID-19 
 
Na próxima quarta-feira, o Presidente do Conselho
Europeu, Charles Michel, irá apresentar e discutir os
resultados da cimeira europeia de 15-16 de outubro com os
eurodeputados.
 
Nesta  cimeira,  os  chefes  de  Estado  e  de  Governo  da  UE vão  analisar  a  atual  situação
epidemiológica da COVID-19 e critérios comuns para restrições de viagem, realização de
testes e períodos de quarentena na UE, tal como pedido pelo Parlamento numa resolução
aprovada a 17 de setembro.
 
Depois de os líderes europeus fazerem o ponto da situação das negociações sobre a futura
parceria entre a UE e o Reino Unido com Michel Barnier, que lidera a equipa de negociação da
UE, os eurodeputados irão discutir o trabalho preparatório que precisa de ser feito para dar
resposta a todos os possíveis cenários após 1 de janeiro de 2021.
 
Os parlamentares irão também avaliar os resultados da cimeira europeia no que diz respeito às
alterações climáticas e à redução de emissões na UE. Esta discussão entre os dirigentes
europeus acontece depois do Parlamento ter aprovado em plenário, a 7 de outubro, uma
posição ambiciosa relativamente à proposta da Lei do Clima.
 
Por fim, os eurodeputados deverão expor a sua estratégia para o futuro das relações entre a
UE e África, um tema que será também discutido entre os chefes de Estado e de Governo
nesta cimeira.
 
Debate: 21/10/2020
 
Processo: Declarações do Conselho e da Comissão, seguidos de debate
 
Para saber mais
Agenda do Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro
Dossiê de imprensa do Parlamento Europeu sobre a cimeira europeia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_PT.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/10/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020


Eurodeputados apelam a legislação para travar a
desflorestação impulsionada pela UE
 
Para assegurar que o consumo da UE não conduz à
desflorestação global, os eurodeputados deverão exigir
requisitos de dever de diligência para empresas que
queiram vender no mercado europeu.
 
Atualmente,  não existe  legislação europeia  que proíba a  venda no mercado europeu de
produtos que contribuam para a destruição de florestas. Como consequência desta lacuna, os
consumidores não sabem se os produtos que compram contribuem para a desflorestação.
 
Na próxima sessão plenária,  os eurodeputados deverão expor  o fracasso das iniciativas
voluntárias  em  parar  a  desflorestação  global  e  apelar  à  Comissão  para  que  apresente
legislação europeia, com medidas vinculativas, que travem e revertam a desflorestação global
impulsionada pela UE.
 
O relatório da comissão parlamentar do Ambiente adverte que um novo quadro legal europeu
deverá basear-se em obrigações de rastreabilidade e requisitos de dever de diligência, o que
significa que as empresas terão de tomar medidas apropriadas para identificar, prevenir, mitigar
e relatar a forma como respondem ao problema. As empresas que coloquem produtos à venda
no mercado europeu obtidos a partir de mercadorias que coloquem em risco as florestas e os
ecossistemas devem enfrentar penalizações.
 
Contexto
 
Desde 1990, foram perdidos 1,3 milhões de km2 de florestas – uma área superior à África do
Sul. Reverter a desflorestação é essencial para proteger a biodiversidade, criar sumidouros
naturais de carbono e apoiar, de forma sustentável, comunidades locais. Estima-se que o
consumo europeu represente cerca de 10% da desflorestação global.  Entre os principais
motores da desflorestação contam-se o óleo de palma, a carne, a soja, o cacau, os eucaliptos,
o milho, a madeira, o couro e a borracha.
 
Debate: 21/10/2020
 
Votação: 22/10/2020
 
Processo:relatório de iniciativa legislativa
 
Relator: Delara Burkhardt (S&D, DE)
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http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf


Para saber mais
Relatório que contém recomendações à Comissão sobre um quadro jurídico da UE para travar
e inverter a desflorestação mundial impulsionada pela UE
Estudo do PE: A União Europeia e as Florestas
Estudo do PE: O Brasil e a Amazónia: desflorestação, biodiversidade e cooperação com a UE
e fóruns internacionais
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0179_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0179_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf


COVID-19: eurodeputados querem que UE ajude a
fechar fosso digital na educação
 
O Parlamento deverá apelar à Comissão para que
proponha medidas urgentes com vista a assegurar o
acesso à educação a todos os alunos da UE em caso de
novo confinamento.
 
Em alguns países europeus, durante o confinamento, 32% dos alunos não tiveram acesso à
educação por causa da falta de equipamentos ou infraestruturas digitais. Este número é um
dos elementos de destaque numa resolução que será levada a debate na segunda-feira e
votada na quarta-feira.
 
No debate, espera-se ainda que os eurodeputados avaliem as últimas propostas do “pacote
educacional”  da Comissão. Para os parlamentares, é urgente um plano que responda às
graves desigualdades no acesso à educação, agora exacerbadas pela pandemia.
 
Debate: 19/10/2020
 
Votação: 21/10/2020 (resultados finais anunciados em 22/10/2020)
 
Processo: Pergunta oral e resolução
 
Para saber mais
Proposta de resolução “O futuro da educação europeia no contexto da COVID-19”
Comunicado de imprensa sobre o voto na Comissão da Cultura e Educação
Observatório legislativo
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2760(RSP)


Debate sobre o impacto social e económico da
COVID-19 
 
As medidas da UE para promover a retoma económica e
social nos próximos meses e anos serão o tema central de
um debate com o Conselho e a Comissão na quarta-feira,
às 15h00. 
 
Os instrumentos de proteção do emprego e do rendimento em tempos de choque económico, o
programa SURE, as propostas anunciadas pela Comissão sobre um regime de salário mínimo
e de resseguro de desemprego e medidas para apoiar o emprego dos jovens deverão ser
alguns dos assuntos abordados no debate.
 
A dimensão social da crise da COVID-19 continuará a ser acompanhada de perto pelo PE, em
particular pela comissão parlamentar do Emprego e dos Assuntos Sociais, bem como pelo
atual trio de presidências do Conselho da UE, constituído pela Alemanha, por Portugal e pela
Eslovénia.
 
A taxa de desemprego da UE foi de 7,4% (8,1% em Portugal) em agosto de 2020, contra 6,6%
no mesmo mês de 2019, de acordo com dados do Eurostat.
 
Debate: 21/10/2020
 
Para saber mais
Estatísticas relativas ao desemprego na UE-27 e na zona euro (Eurostat)
Estado da União (16.09.2020)
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88443/emprego-parlamento-europeu-apela-ao-reforco-da-garantia-para-a-juventude
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/empl/home/highlights
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020-REV-1/pt/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_PT.html


•

•

•

Outros assuntos em destaque
 
Relações com a Bielorrússia / Tratado de Não Proliferação
de Armas Nucleares / Igualdade de Género
 

A Comissão dos Assuntos Externos, num relatório votado na quarta-feira, reitera a
necessidade de organizar eleições livres e justas na Bielorrússia e de impor mais
sanções  a  oficiais  responsáveis  por  violação  dos  direitos  humanos,  como  o
Presidente  Lukashenko.
 
No debate plenário de terça-feira, espera-se que os eurodeputados recomendem o
apoio total ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) por parte da
Comissão Europeia e do Alto Representante da UE para a Política Externa. O TNP
integra 191 Estados e é revisto pela ONU a cada cinco anos.
 
Na quinta-feira, o PE debate o papel essencial das mulheres nas políticas externas e
de segurança. Os eurodeputados da Comissão dos Direitos das Mulheres e da
Igualdade de Género afirmam que a participação equitativa das mulheres na política
externa europeia está intrinsecamente associada ao avanço da segurança global, da
democracia e da paz sustentável.
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