
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  23  a  26  de
novembro  de  2020
 
Consumidores europeus poderão em breve defender coletivamente
os seus direitos 
Grupos de consumidores prejudicados por práticas ilegais vão poder lançar ações
coletivas e pedir indemnizações. 
 
 
Riscos à liberdade de imprensa: ataques a jornalistas 
Os eurodeputados temem que o pluralismo dos meios de comunicação social esteja
em risco em vários Estados-Membros da UE e alertam para a crescente pressão e
intimidação dos jornalistas. 
 
 
Eurodeputados defendem direitos dos consumidores à reparação 
O Parlamento Europeu irá debater e votar formas de aumentar a sustentabilidade,
promovendo a reutilização, a reparação e abordando práticas que reduzam a vida útil
dos produtos.
 
 
Eurodeputados querem acabar com a situação de sem-abrigo na UE
até 2030 
Na segunda-feira, o Parlamento Europeu vota formas de combater o problema dos
sem-abrigo e erradicar a exclusão habitacional na UE. 
 
 
COVID-19: Parlamento Europeu quer espaço Schengen totalmente
funcional  
As restrições à liberdade de circulação dentro da UE devem continuar a ser uma
exceção durante a pandemia, dizem os eurodeputados. 
 
 
Cimeira europeia de dezembro discute vacinas, terrorismo e metas
climáticas 
Na quarta-feira, os eurodeputados discutem os principais tópicos da próxima reunião
do Conselho Europeu com a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen
e a Presidência Alemã. 
 
 
COVID-19 e política externa: UE deve empenhar-se mais no palco
mundial
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Os eurodeputados deverão apelar à UE para defender e proteger melhor os seus
valores e interesses a nível internacional e para ajudar a restaurar uma ordem global
baseada em regras.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-11-23

 
 
Destaques da sessão plenária de 23 a 26 de novembro de
2020
 

Contactos 
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em direto à sessão plenária através do EP Live
Material multimédia
Conferências de imprensa e outros eventos
EP Newshub

João Santos SILVA
Serviço de Imprensa - Estagiário

Raquel PATRÍCIO GOMES
Gabinete do PE em Portugal

(+351) 213 504 913
(+351) 93 332 36 36
raquel.patricio@europarl.europa.eu

Vera RAMALHETE
Gabinete do PE em Lisboa

(+351) 213 504 927
(+351) 917 780 323
vera.ramalhete@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-11-23
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming
https://epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0?_k=564pr2


Consumidores europeus poderão em breve
defender coletivamente os seus direitos
 
Grupos de consumidores prejudicados por práticas ilegais
vão poder lançar ações coletivas e pedir indemnizações. 
 
Na sequência  do acordo alcançado pelos  negociadores do Parlamento  Europeu e  pelos
ministros da UE em junho, o Parlamento deverá aprovar a posição do Conselho sobre ações
representativas na quarta-feira.
 
As novas regras exigem que os Estados-membros ponham em prática mecanismos de ação
representativos que garantam que consumidores estão bem protegidos contra prejuízos em
massa garantindo, ao mesmo tempo, salvaguardas adequadas contra processos judiciais
abusivos. Isto dá aos consumidores novos direitos de avançarem coletivamente com medidas
cautelares ou de pedirem medidas de compensação através de entidades qualificadas (por
exemplo, organizações de consumidores ou organismos públicos), assim melhorando o seu
acesso à justiça.
 
A diretiva distingue entre ações nacionais e transfronteiriças, com critérios mais harmonizados
de designação de entidades qualificadas para ações transfronteiriças. Aplicar-se-á às ações
representativas apresentadas a partir da sua data de aplicação.
 
Debate: 24/11/2020
 
Resultado da votação: 25/11/2020
 
Processo: Processo ordinário de Legislação
 
Para saber mais
Posição do Conselho após a primeira leitura (06/11/2020)
Comunicado de imprensa sobre o voto em plenário (26/03/2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/pt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation


Riscos à liberdade de imprensa: ataques a
jornalistas
 
Os eurodeputados temem que o pluralismo dos meios de
comunicação social esteja em risco em vários Estados-
Membros da UE e alertam para a crescente pressão e
intimidação dos jornalistas. 
 
Na segunda-feira, na sessão plenária, decorre um debate sobre o estado da liberdade dos
meios de comunicação social na UE. Os eurodeputados vão votar uma resolução centrada
principalmente  na  interferência  política,  na  proteção  dos  jornalistas,  nas  ameaças  da
proliferação do discurso de ódio e da desinformação,  e no papel  das plataformas online.
 
O projeto de texto adotado pela Comissão das Liberdades Cívicas destaca as "tentativas por
parte dos governos de alguns Estados-Membros em silenciar os meios de comunicação críticos
e independentes", insistindo ainda que nenhum fundo da UE deve ser canalizado para pontos
de venda controlados pelo governo ou para financiar propaganda.
 
Interferência húngara nos meios de comunicação social na Eslovénia e na Macedónia do
Norte 
 
Num debate  paralelo,  a  decorrer  na  quarta-feira,  os  eurodeputados  vão  discutir  com os
representantes do Conselho e da Comissão Europeia a interferência húngara nos meios de
comunicação social da Eslovénia e da Macedónia do Norte.
 
Debate: 23/11/2020 (liberdade de imprensa na UE) e 25/11/2020 (interferência húngara)
 
Resultado da votação: 25/11/2020
 
Processo: Resolução de iniciativa (não-legislativa)
 
Para saber mais
Observatório Legislativo
Proteger a liberdade de imprensa durante a pandemia da COVID-19
Resolução do Parlamento Europeu acerca do pluralismo dos media e da liberdade de
imprensa na UE (03/05/2018)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_PT.html


Eurodeputados defendem direitos dos
consumidores à reparação
 
O Parlamento Europeu irá debater e votar formas de
aumentar a sustentabilidade, promovendo a reutilização, a
reparação e abordando práticas que reduzam a vida útil
dos produtos.
 
O debate tem lugar na segunda-feira e a votação na quarta-feira.
 
No projeto de resolução sobre um mercado único mais sustentável, os eurodeputados apelam
à Comissão Europeia para que conceda aos consumidores o "direito à reparação", tornando as
restituições mais atrativas, sistemáticas e rentáveis, quer através de garantias para peças
substituídas,  quer  através  de  um  melhor  acesso  à  informação  relativa  a  reparação  e
manutenção.
 
Os deputados europeus insistem também no aumento do apoio aos mercados de bens em
segunda mão, pedem medidas para enfrentar práticas que reduzam propositadamente a vida
útil de um produto e apoiam a produção sustentável. Reiteram o seu apelo para a criação de
um sistema de carregador  comum para minimizar  os resíduos eletrónicos e ponderam a
questão de rotular produtos e serviços de acordo com a sua durabilidade (por exemplo, um
contador de utilização e informação clara sobre a duração de vida estimada de um produto).
 
Debate: 23/11/2020
 
Resultado da votação: 25/11/2020
 
Processo: Processo de iniciativa legislativa (INI)
 
Para saber mais
Projeto de resolução “Em direção a um mercado único mais sustentável para as empresas e
os consumidores”
Comunicado de imprensa acerca do voto em Comissão: “EU consumers should enjoy a “right
to repair”” (26/10/2020)
Observatório Legislativo
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en


Eurodeputados querem acabar com a situação de
sem-abrigo na UE até 2030
 
Na segunda-feira, o Parlamento Europeu vota formas de
combater o problema dos sem-abrigo e erradicar a
exclusão habitacional na UE. 
 
O projeto de texto, preparado pela Comissão das Petições, destaca a situação precária de vida
dos mais de 700.000 sem-abrigo na Europa, um número que aumentou 70% na última década.
O texto salienta que a habitação é um direito humano fundamental e apela a uma ação mais
robusta por parte da Comissão Europeia e dos Estados-Membros, para erradicar o problema
dos sem-abrigos até 2030.
 
Para  alcançar  este  objetivo,  o  Parlamento  Europeu  recomenda  o  aumento  dos  fundos
atribuídos aos Estados-Membros, o trabalho na prevenção e intervenção precoce, a garantia de
igualdade de acesso aos cuidados de saúde e educação, o apoio à integração no mercado de
trabalho, a descriminalização dos sem-abrigo, e a implementação de estratégias nacionais de
longo prazo para os sem-abrigo.
 
Votação: 23/11/2020
 
Processo: Resoluções em assuntos específicos
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa acerca do voto em Comissão Parlamentar (10/11/2020)
Petição Nº 0546/2020 em combater as taxas de sem-abrigo na UE
Mais informação sobre a situação de sem-abrigo aqui (Comissão Europeia)
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https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201106IPR91005/
http://www.europarl.europa.eu/petitions/pt/petition/content/0546%252F2020/html/Petition-No-0546%252F2020-by-Julia-Boehme-%2528Swedish%2529-on-tackling-homelessness-rates-in-the-European-Union
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en


COVID-19: Parlamento Europeu quer espaço
Schengen totalmente funcional 
 
As restrições à liberdade de circulação dentro da UE
devem continuar a ser uma exceção durante a pandemia,
dizem os eurodeputados. 
 
Na segunda-feira, o Parlamento Europeu deverá adotar um texto que sublinhe a necessidade
de um regresso rápido a um espaço Schengen totalmente funcional. As regras e a legislação
Schengen devem ser respeitadas por forma a evitar uma abordagem fragmentada da UE,
defendem  os  eurodeputados.  O  texto  aponta  ainda  para  os  efeitos  negativos  que  o
encerramento das fronteiras internas na UE tem para os cidadãos das regiões fronteiriças e
para os trabalhadores transfronteiriços, assim como para os estudantes e casais que vivem em
diferentes países.
 
Os  parlamentares  apelam  também  a  uma  melhor  coordenação  e  cooperação;  à
compatibilidade entre aplicações de rastreio;  ao acesso a informação fiável,  atualizada e
multilingue sobre restrições de viagem e as medidas de segurança em toda a UE.
 
Resultados da votação: 24/11/2020 
 
Para saber mais
Petição Nº 0653/2020, sobre o espaço Schengen e as medidas tomadas durante a crise da
COVID-19
Briefing do PE: The impact of coronavirus on Schengen borders (27/04/2020)
Comunicado de Imprensa do PE: “Encerramento das fronteiras: Presidente de comissão do
PE apela a proporcionalidade e coordenação dentro da UE” (16/03/2020)
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http://www.europarl.europa.eu/petitions/pt/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/petitions/pt/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649347
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination/


Cimeira europeia de dezembro discute vacinas,
terrorismo e metas climáticas
 
Na quarta-feira, os eurodeputados discutem os principais
tópicos da próxima reunião do Conselho Europeu com a
Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e a
Presidência Alemã. 
 
Na reunião de 10 e 11 de dezembro,  os líderes europeus querem avaliar  os esforços de
coordenação necessários para combater a pandemia da COVID-19, incluindo nas vacinas e
testes, e retomar a questão das alterações climáticas com vista a acordar uma nova meta de
redução de emissões da UE para 2030. Prevê-se ainda que abordem a luta contra o terrorismo
e o extremismo violento.
 
É expectável que os eurodeputados mencionem também a situação no Mediterrâneo Oriental e
as relações com a Turquia, sendo provável que alguns parlamentares exortem o Conselho a
assinar o orçamento plurianual da UE, que foi provisoriamente acordado entre os negociadores
do Parlamento e do Conselho a 10 de novembro.
 
Debate: 25/11/2020
 
Processo: Declarações da Comissão e do Conselho
 
Para saber mais
Comunicado de Imprensa do PE: Compromisso sobre o orçamento plurianual da UE
(10/11/2020)
Comunicado de Imprensa do PE sobre o voto da Lei do Clima em sessão plenária
(11/09/2020)
Audição do PE: MEPs seek answers from industry representatives (22/09/2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives


COVID-19 e política externa: UE deve empenhar-
se mais no palco mundial
 
Os eurodeputados deverão apelar à UE para defender e
proteger melhor os seus valores e interesses a nível
internacional e para ajudar a restaurar uma ordem global
baseada em regras.
 
Na segunda-feira, o Parlamento debate as consequências da COVID-19 na política externa. A
votação terá lugar na quarta-feira.
 
Preocupados com as campanhas de desinformação, a politização da assistência humanitária,
as tentativas externas de comprometer a unidade da UE e as crescentes tensões na política
internacional, os eurodeputados deverão apelar a um maior empenho da UE ao nível global e a
que se oponha firmemente a quaisquer tentativas de enfraquecimento do sistema multilateral.
 
Debate: 23/11/2020
 
Resultado da votação: 25/11/2020
 
Para saber mais
Projeto de relatório
Comunicado de Imprensa sobre o voto em sede de Comissão Parlamentar: Consequences of
Covid-19 on global order: multilateralism and democracy at risk (26/10/2020)
Observatório Legislativo
Briefing do PE: Geopolitical implications of the COVID-19 pandemic (29/09/2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2111(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EXPO_STU%282020%29603511

