
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  10  a  13  de
fevereiro  de  2020,  Estrasburgo
 
Branqueamento de capitais: Luanda Leaks em debate no Parlamento
Europeu 
O Parlamento Europeu (PE) vai fazer o ponto da situação da luta contra o
branqueamento de capitais na UE, à luz das revelações do Luanda Leaks, num
debate na quarta-feira, ao final da tarde.
 
 
Debate sobre o orçamento da UE pós-2020 
Na quarta-feira de manhã, o PE vai dizer aos líderes europeus que acordo espera da
cimeira de 20 de fevereiro sobre o quadro financeiro plurianual, definindo condições
para a sua aprovação.
 
 
Futura parceria entre a UE e o Reino Unido 
A assembleia europeia vai debater, na terça-feira, e votar, na quarta-feira, uma
resolução que define a sua posição sobre uma futura parceria ambiciosa entre a UE e
o Reino Unido.
 
 
Acordo de comércio livre entre a UE e o Vietname 
O PE vai votar o acordo comercial entre a UE e o Vietname, que reduz barreiras
pautais e não pautais, abre o setor dos serviços às empresas europeias e protege as
indicações geográficas.
 
 
Debate com Christine Lagarde sobre as políticas do BCE 
Na terça-feira, às 15h00, a nova presidente do BCE, Christine Lagarde, vai participar
no seu primeiro debate no hemiciclo de Estrasburgo.
 
 
Debate sobre a revisão do quadro de supervisão económica 
Os eurodeputados vão avaliar, num debate com a Comissão, a eficácia do atual
quadro de supervisão económica e orçamental da UE e fazer recomendações para a
sua futura revisão.
 
 
Inteligência artificial: Como assegurar uma utilização segura para os
consumidores 
O PE vai instar a Comissão a adotar várias medidas para fazer face aos desafios
decorrentes da inteligência artificial e dos processos automatizados de tomada de
decisões.
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Uma nova estratégia global UE-África 
A futura estratégia UE-África, incluindo a forma como esta irá apoiar o
desenvolvimento político, social e económico neste continente, vai ser tema de debate
na terça-feira à tarde. 
 
 
Luta contra o antissemitismo, o racismo e o ódio na Europa 
Os eurodeputados vão avaliar a resposta da UE e dos Estados-Membros ao aumento
do antissemitismo, do racismo e do ódio na Europa e propor iniciativas para lutar
contra estes fenómenos. 
 
 
Estratégia para a igualdade de género 
As iniciativas que os eurodeputados querem ver incluídas na futura estratégia
europeia para a igualdade de género vão ser discutidas com a Comissão na quarta-
feira. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Lista da UE de projetos de interesse comum e revisão das orientações sobre as
infraestruturas energéticas transeuropeias / Dimensão de direitos humanos do surto
de coronavírus / Alargamento 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-02-10
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Para saber mais
A agenda da sessão plenária será publicada aqui
Pode assistir em direto à sessão plenária no sítio Web do PE (EP Live)
Conferências de imprensa e outros eventos
Material multimédia
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-02-10
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/agendas.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


Contactos 
 
 
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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Branqueamento de capitais: Luanda Leaks em
debate no Parlamento Europeu
 
O Parlamento Europeu (PE) vai fazer o ponto da situação
da luta contra o branqueamento de capitais na UE, à luz
das revelações do Luanda Leaks, num debate na quarta-
feira, ao final da tarde.
 
As mais recentes revisões da diretiva relativa ao branqueamento de capitais, aprovadas pelo
PE na passada legislatura,  reforçaram os deveres de vigilância  dos bancos,  instituições
financeiras, consultores fiscais, auditores, advogados, agentes mobiliários, entre outros, sobre
as transações suspeitas dos clientes e definiram as condições em que cada uma destas
"entidades obrigadas" deve comunicá-las.
 
A diretiva clarifica também as regras aplicáveis às "pessoas politicamente expostas", isto é,
pessoas que podem representar um risco mais elevado de corrupção pelo facto de exercerem
ou terem exercido funções públicas importantes. Este universo inclui, entre outros, chefes de
Estado, chefes de governo, ministros, membros dos órgãos de direção de partidos políticos,
juízes de tribunais supremos e deputados.
 
No caso de operações ou relações de negócio com estas pessoas, membros da família ou com
pessoas conhecidas como estreitamente associadas a pessoas politicamente expostas, devem
ser tomadas medidas de diligência adicionais para determinar,  por exemplo, a origem do
património e a origem dos fundos envolvidos.
 
Os  legisladores  europeus  incluíram  também,  na  quarta  revisão  da  diretiva  contra  o
branqueamento de capitais, em 2015, uma disposição para proteger os denunciantes. “Os
Estados-Membros asseguram que as pessoas, incluindo os funcionários e representantes da
entidade  obrigada  que  comuniquem  suspeitas  de  branqueamento  de  capitais  ou  de
financiamento  do  terrorismo,  quer  internamente,  quer  à  UIF  [Unidade  de  Informação
Financeira],  são  devidamente  protegidas  de  quaisquer  ameaças  ou  atos  hostis,  e,  em
particular,  de medidas laborais  desfavoráveis  ou discriminatórias”,  diz  o texto legislativo.
 
A Comissão Europeia anunciou que irá apresentar um plano de ação contra o branqueamento
de capitais no final de março.
 
Debate: 12/02/2020
 
Para saber mais
Parlamento Europeu aprova novas regras para combater branqueamento de capitais e crimes
fiscais (comunicado de imprensa sobre a quarta revisão da diretiva, 20 de maio de 2015)
Parlamento Europeu aprova novas regras contra o branqueamento de capitais (comunicado
de imprensa sobre a quinta revisão da diretiva, 19 de abril de 2018)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2015:141:TOC
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-2324-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-2324-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20150513IPR55319/pe-aprova-novas-regras-para-combater-branqueamento-de-capitais-e-crimes-fiscais
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20150513IPR55319/pe-aprova-novas-regras-para-combater-branqueamento-de-capitais-e-crimes-fiscais
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01527/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-contra-o-branqueamento-de-capitais
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180411IPR01527/parlamento-europeu-aprova-novas-regras-contra-o-branqueamento-de-capitais


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

John SCHRANZ
(+32) 498 98 14 02
john.schranz@europarl.europa.eu
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Debate sobre o orçamento da UE pós-2020
 
Na quarta-feira de manhã, o PE vai dizer aos líderes
europeus que acordo espera da cimeira de 20 de fevereiro
sobre o quadro financeiro plurianual, definindo condições
para a sua aprovação.
 
O orçamento de longo prazo da UE terá de ser acordado por unanimidade pelos Estados-
Membros e aprovado pelo Parlamento Europeu para poder entrar em vigor.
 
“O Parlamento Europeu e Portugal defendem o mesmo caminho para o orçamento da UE,
como muitos outros Estados: uma proposta ambiciosa para fazer face aos desafios, sem cortes
na coesão e na agricultura e um forte apoio ao Pacto Ecológico Europeu, à transição justa e à
investigação”, disse o presidente do PE, David Sassoli, após um encontro com o primeiro-
ministro português, António Costa, no dia 5 de fevereiro, em Bruxelas.
 
António Costa apresentou ao presidente do PE as conclusões da cimeira dos Amigos da
Coesão, realizada no dia 1 de fevereiro,  em Beja.
 
Em linha com o que tem sido defendido pela assembleia europeia, a declaração conjunta dos
Amigos da Coesão refere que “o financiamento para a política de coesão para o período de
2021-2027 deve manter o nível do quadro financeiro plurianual 2014-2020 em termos reais”.
 
Na cimeira realizada em Beja, António Costa enfatizou que “é urgente chegarmos a um acordo
global sobre o próximo quadro financeiro plurianual”, acrescentando que “a vontade política de
todos os Estados que aqui se sentaram à mesa, foi chegarem ao próximo Conselho Europeu
extraordinário [em 20 de fevereiro] com a vontade muito firme de não encerrar o Conselho sem
um acordo definitivo”.
 
Margarida Marques, correlatora do PE sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027, e José
Manuel Fernandes, correlator sobre os recursos próprios, integram a equipa de negociação do
Parlamento Europeu sobre o orçamento de longo prazo da UE.
 
Debate: 12/02/2020
 
Para saber mais
Orçamento UE pós-2020: PE insta Estados-Membros a avançarem para as negociações
(comunicado de imprensa de 10 de outubro de 2019)
Parlamento Europeu rejeita cortes no financiamento da coesão (comunicado de imprensa de
13 de fevereiro de 2019)
Orçamento da UE pós-2020: PE quer reverter “cortes radicais” na coesão (comunicado de
imprensa de 30 de maio de 2018)
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https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=c6825828-42dc-4090-8378-929c760c58a3
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=c6825828-42dc-4090-8378-929c760c58a3
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191007IPR63549/orcamento-ue-pos-2020-pe-insta-estados-membros-a-avancarem-para-as-negociacoes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191007IPR63549/orcamento-ue-pos-2020-pe-insta-estados-membros-a-avancarem-para-as-negociacoes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25208/parlamento-europeu-rejeita-cortes-no-financiamento-da-coesao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25208/parlamento-europeu-rejeita-cortes-no-financiamento-da-coesao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180524IPR04231/orcamento-da-ue-pos-2020-pe-quer-reverter-cortes-radicais-na-coesao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180524IPR04231/orcamento-da-ue-pos-2020-pe-quer-reverter-cortes-radicais-na-coesao


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Armin WISDORFF
(+32) 498 98 13 45
@EP_Budgets
budg-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Budgets


Futura parceria entre a UE e o Reino Unido
 
A assembleia europeia vai debater, na terça-feira, e votar,
na quarta-feira, uma resolução que define a sua posição
sobre uma futura parceria ambiciosa entre a UE e o Reino
Unido.
 
Esta resolução será a contribuição inicial do PE para as futuras negociações entre a UE e o
Reino  Unido,  tendo  em conta  a  proposta  de  diretrizes  de  negociação  apresentada  pela
Comissão  Europeia  no  dia  3  de  fevereiro.
 
As diretrizes de negociação, que terão ainda de ser aprovadas pelos Estados-Membros no
Conselho, definem o âmbito e as condições da parceria que a UE prevê estabelecer com o
Reino Unido. Abrangem todos os domínios de interesse para as negociações entre as partes,
incluindo a cooperação comercial e económica, a cooperação policial e judiciária em matéria
penal, a política externa, a segurança e a defesa, a participação nos programas da UE e outros
domínios temáticos de cooperação.
 
O Conselho deverá adotar as diretrizes de negociação no dia 25 de fevereiro, permitindo que a
Comissão encete as negociações da nova parceria com o Reino Unido no início de março.
 
Qualquer acordo sobre as futuras relações entre a UE e o Reino Unido terá de ser aprovado
pelo Parlamento Europeu, que acompanhará de perto as negociações.
 
O novo grupo de coordenação do PE será liderado pelo presidente da comissão parlamentar
dos Assuntos Externos, David McAllister (PPE, Alemanha), que fará a ligação com o grupo de
trabalho (task force) da UE para as relações com o Reino Unido e manterá contactos com a
comissão parlamentar do Comércio Internacional e outras comissões parlamentares relevantes.
 
O plenário  continuará  a  expressar  a  sua posição ao  longo das  negociações,  aprovando
resoluções  para  esse efeito.
 
Contexto
 
O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro de 2020. O período de transição teve início em 1
de fevereiro e termina em 31 de dezembro de 2020 (artigo 126.º do Acordo de Saída). Durante
este período, a maior parte da legislação da UE continuará a ser aplicável no país e, regra
geral (as exceções estão enumeradas no artigo 127.º), com o mesmo efeito que nos Estados-
Membros, a fim de evitar  perturbações durante a negociação do acordo sobre as futuras
relações.
 
O período de transição pode ser prorrogado por um ou dois anos, por decisão do Comité Misto
criado pelo Acordo de Saída, antes de 1 de julho de 2020 (artigo 132.º).
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_176
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_pt
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_pt
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


Debate: 11/02/2020
 
Votação: 12/02/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa - Brexit: Parlamento Europeu aprova Acordo de Saída do Reino
Unido da UE (29 de janeiro de 2020)
Comunicado de imprensa - Redistribuição de lugares no Parlamento Europeu após o Brexit
(31 de janeiro de 2020)
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200128IPR71204/brexit-parlamento-europeu-aprova-acordo-de-saida-do-reino-unido-da-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200128IPR71204/brexit-parlamento-europeu-aprova-acordo-de-saida-do-reino-unido-da-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200130IPR71407/redistribuicao-de-lugares-no-parlamento-europeu-apos-o-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200130IPR71407/redistribuicao-de-lugares-no-parlamento-europeu-apos-o-brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Acordo de comércio livre entre a UE e o Vietname
 
O PE vai votar o acordo comercial entre a UE e o Vietname,
que reduz barreiras pautais e não pautais, abre o setor dos
serviços às empresas europeias e protege as indicações
geográficas.
 
Assim que o acordo de comércio livre (ACL) entrar em vigor, 65% das exportações da UE para
o  Vietname  serão  isentas  de  direitos.  As  restantes  exportações  (automóveis,  produtos
farmacêuticos,  vinhos, carne de frango, carne de suíno, entre outras) serão liberalizadas
gradualmente durante um período de dez anos.
 
No que diz respeito às exportações vietnamitas para a UE, 71% dos direitos aduaneiros serão
eliminados  aquando  da  entrada  em  vigor  do  acordo,  sendo  os  restantes  eliminados
gradualmente  ao  longo  de  sete  anos.
 
O ACL reduzirá igualmente muitas das barreiras não pautais ao comércio com o Vietname e
abrirá os mercados de serviços e de contratos públicos vietnamitas às empresas da UE.
 
Ao  abrigo  do  acordo,  169  indicações  geográficas  europeias  (IG)  beneficiarão  do
reconhecimento e de proteção no mercado vietnamita e 39 IG vietnamitas serão igualmente
reconhecidas e protegidas enquanto tal na UE.
 
O país asiático aceita a marcação de origem “fabricado na UE” para produtos não agrícolas
(com exceção dos produtos farmacêuticos). As marcações de origem específicas dos Estados-
Membros continuarão a ser igualmente aceites.
 
O acordo inclui também um capítulo vinculativo sobre comércio e desenvolvimento sustentável
que  aborda  questões  laborais  e  ambientais,  visando  proteger  os  direitos  humanos  e  o
ambiente.
 
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 o Vietname, que inclui a nova abordagem da UE em matéria de proteção do
investimento e o respetivo mecanismo de execução (um sistema de tribunais de investimento
permanente, internacional e independente).
 
Tratando-se de um acordo misto, depois de aprovado pelo PE este acordo de proteção dos
investimentos terá ainda de ser ratificado pelos parlamentos dos Estados-Membros para poder
entrar em vigor.
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https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/


Contexto
 
O Vietname é o segundo maior  parceiro comercial  da UE na Associação das Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN), a seguir a Singapura, com um comércio de bens no valor de 47,6
mil milhões de euros por ano e de 3,6 mil milhões de euros em serviços.
 
As principais importações da UE provenientes do Vietname consistem em equipamento de
telecomunicações, vestuário e produtos alimentares. As mercadorias exportadas pela UE para
o Vietname consistem principalmente em máquinas e equipamento de transporte, produtos
químicos e produtos agrícolas.
 
Debate: 11/02/2020
 
Votação: 12/02/2020
 
Processo: aprovação
 
Relator: Geert Bourgeois (ECR, BE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Recomendação relativa à celebração do acordo de comércio livre entre a UE e o Vietname
Resolução que acompanha a recomendação
Recomendação relativa à celebração do acordo de proteção dos investimentos entre a UE e o
Vietname
Resolução que acompanha a recomendação

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Eszter BALÁZS
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
inta-press@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25207/parlamento-europeu-da-luz-verde-ao-acordo-comercial-entre-a-ue-e-singapura
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_PT.html
https://twitter.com/EP_Trade


Debate com Christine Lagarde sobre as políticas
do BCE
 
Na terça-feira, às 15h00, a nova presidente do BCE,
Christine Lagarde, vai participar no seu primeiro debate no
hemiciclo de Estrasburgo.
 
O debate com os eurodeputados deverá centrar-se nas políticas do BCE, passadas e futuras, e
na governação económica na zona euro.
 
A ecologização da economia,  a  tecnologia  financeira  e  o  impacto que as atuais  tensões
comerciais  e  o  Brexit  poderão  ter  na  economia  da  zona  euro  deverão  igualmente  ser
abordados  em  plenário.
 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão votar um relatório sobre as atividades do BCE e sobre o
papel que este deve desempenhar no âmbito da transição ambiental.
 
O mandato de Christine Lagarde teve início em 1 de novembro de 2019, depois de o PE ter
aprovado a sua nomeação para presidente do BCE em 17 de setembro.
 
Debate: 11/02/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre as atividades do BCE em 2018

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

John SCHRANZ
(+32) 498 98 14 02
@EP_Economics
econ-press@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190912IPR60928/parlamento-europeu-aprova-nomeacao-de-christine-lagarde-para-presidente-do-bce
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190912IPR60928/parlamento-europeu-aprova-nomeacao-de-christine-lagarde-para-presidente-do-bce
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0016_PT.html
https://twitter.com/EP_Economics


Debate sobre a revisão do quadro de supervisão
económica
 
Os eurodeputados vão avaliar, num debate com a
Comissão, a eficácia do atual quadro de supervisão
económica e orçamental da UE e fazer recomendações
para a sua futura revisão.
 
No dia 5 de fevereiro, a Comissão apresentou uma análise da governação económica da UE e
lançou  um  debate  sobre  o  seu  futuro,  convidando  as  outras  instituições  europeias,  as
autoridades nacionais, os parceiros sociais e outras partes interessadas a apresentarem os
seus pontos de vista sobre a forma como o quadro de governação económica funcionou até
agora e as possíveis vias que permitirão melhorar a sua eficácia.
 
Este processo de consulta sobre possíveis medidas futuras deverá estar concluído até ao final
deste ano.
 
Debate: 10/02/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Comissão apresenta uma análise da governação económica da UE
e lança debate sobre o seu futuro (5 de fevereiro de 2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

John SCHRANZ
(+32) 498 98 14 02
@EP_Economics
econ-press@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_170
https://twitter.com/EP_Economics


Inteligência artificial: Como assegurar uma
utilização segura para os consumidores
 
O PE vai instar a Comissão a adotar várias medidas para
fazer face aos desafios decorrentes da inteligência artificial
e dos processos automatizados de tomada de decisões.
 
O debate e a resolução definirão a posição dos eurodeputados em vésperas de a Comissão
apresentar o seu Livro Branco sobre uma abordagem europeia para a inteligência artificial (IA),
em 19 de fevereiro.
 
Os parlamentares querem que a UE assegure um conjunto de direitos aos consumidores no
contexto da IA (mais informações neste comunicado de imprensa).
 
Perguntas do PE à Comissão
 
Estamos a assistir a um rápido desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial (IA) e de
decisões automatizadas. As aplicações, as oportunidades e os desafios futuros são numerosos
e abrangem praticamente todos os setores do mercado interno.
 
Oferecem um grande potencial em termos de produtos e serviços inovadores e de qualidade
superior, mas também é necessário dar resposta a vários desafios para que este potencial seja
plenamente concretizado:
 
1. Garantir a escolha, a confiança e o bem-estar dos consumidores. Os serviços e os bens que
utilizam a IA e as decisões automatizadas trazem consigo o risco de os consumidores serem
induzidos  em erro,  discriminados  ou  mesmo lesados,  por  exemplo  em relação a  preços
diferenciados ou serviços profissionais automatizados prestados sem supervisão humana por
profissionais altamente qualificados.
 
2.  Os  quadros  atuais  da  UE em matéria  de  segurança  e  responsabilidade  relativas  aos
produtos têm de ser adaptados para abranger novos produtos e serviços assentes na IA, a fim
de assegurar a livre circulação em todo o mercado único e garantir que as empresas e os
consumidores sejam protegidos de qualquer prejuízo e recebam uma indemnização no caso de
este  ocorrer.  Isto  é  particularmente  importante  quando  os  produtos  e  os  serviços  têm
capacidades  automatizadas  de  tomada  de  decisões  e  as  autoridades  competentes,  as
empresas e os consumidores não têm acesso a informações claras sobre a forma como foi
tomada uma decisão. Neste caso, a transparência só pode ser garantida através de uma
inversão do ónus da prova.
 
3. O estabelecimento de mais normas e objetivos, inclusivamente sobre a qualidade dos dados
e a eliminação dos preconceitos em todos os conjuntos de dados através da criação de
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers


salvaguardas na conceção e no ensaio da tomada de decisões algorítmicas, será fundamental
para ajudar as empresas europeias a competir a nível mundial.
 
De que forma planeia a Comissão:
 
a) assegurar que os consumidores sejam protegidos de práticas comerciais desleais e/ou
discriminatórias, ou contra os riscos decorrentes dos serviços profissionais assentes na IA;
 
b) assegurar uma maior transparência nestes processos; e
 
c) assegurar que no processo automatizado de tomada de decisões sejam utilizados apenas
conjuntos de dados de elevada qualidade e não tendenciosos?
 
Que iniciativas tenciona a Comissão tomar para garantir que os quadros da UE em matéria de
segurança e responsabilidade sejam adequados à sua finalidade e dotar as autoridades de
fiscalização  do  mercado  e  outras  autoridades  competentes  dos  meios  e  dos  poderes
suficientes  para  agir?
 
Debate:10/02/2020
 
Votação:12/02/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Material multimédia: Declarações da presidente da comissão parlamentar do Mercado Interno
e Proteção dos Consumidores, Petra De Sutter

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Uma nova estratégia global UE-África
 
A futura estratégia UE-África, incluindo a forma como esta
irá apoiar o desenvolvimento político, social e económico
neste continente, vai ser tema de debate na terça-feira à
tarde. 
 
A Comissão Europeia deverá apresentar a nova estratégia UE-África em março.
 
Perguntas do PE à Comissão
 
Que medidas e mecanismos serão postos em prática para assegurar que a futura estratégia
global para África contribua eficazmente para a consecução dos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) e, em particular, do objetivo fundamental de desenvolvimento de erradicar a
pobreza extrema e reduzir a pobreza, que a UE e os Estados-Membros se comprometeram a
alcançar?
 
De que forma contribuirá a nova estratégia para os interesses estratégicos da União e para as
prioridades  comuns  de  ambas  as  partes,  nomeadamente  a  boa  governação,  os  direitos
humanos, incluindo a emancipação das mulheres e das raparigas, bem como a gestão da
migração, a luta contra a desigualdade, a paz e a segurança, as alterações climáticas, a
biodiversidade e o ambiente?
 
Como tenciona a Comissão atribuir prioridade aos compromissos assumidos no âmbito do
Acordo de Paris e alinhar a estratégia da UE para África com o Pacto Ecológico Europeu, tendo
em conta a maior vulnerabilidade dos países menos avançados, bem como das comunidades
insulares, costeiras e do deserto às alterações climáticas?
 
De  que  forma  pretende  a  Comissão  cooperar  com  a  União  Africana  para  assegurar  a
participação de entidades africanas e europeias, como governos, parlamentos, autoridades
locais, intervenientes do setor privado e da sociedade civil, incluindo organizações de mulheres
e de jovens, na elaboração desta nova estratégia?
 
Como tenciona a Comissão garantir  a coerência e atenuar os riscos de sobreposição de
quadros estratégicos que regem as relações entre a UE e África, nomeadamente o futuro
Acordo de Parceria ACP-UE? De que modo irá a nova estratégia afetar as negociações em
curso sobre os futuros instrumentos financeiros, em particular o Instrumento de Vizinhança, de
Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (NDICI), para o qual África
também constitui uma prioridade?
 
De que forma irá a estratégia apoiar o desenvolvimento político, social e económico em África e
assegurar que o compromisso europeu contribua para um desenvolvimento sustentável de
forma transparente e eficaz? Como irá a nova estratégia acelerar a transição de África para
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uma economia baseada na inovação e de que forma irá contribuir para a melhoria da qualidade
da  educação,  em  conformidade  com os  documentos  estratégicos  pertinentes  da  União
Africana?
 
Tenciona  a  Comissão  reanalisar  o  domínio  da  cooperação  académica  e  desenvolver  o
programa Erasmus+ para  os  jovens  africanos,  em consonância  com os  seus  anteriores
compromissos  de  criação  de  um mecanismo em favor  da  juventude  africana?
 
Que  medidas  específicas  estão  previstas  para  garantir  a  coerência  das  políticas  de
desenvolvimento não só na elaboração, mas também na aplicação da estratégia? De que
modo irá a estratégia garantir que os seus objetivos sejam aplicados e avaliados de forma
eficaz e plenamente transparente?
 
Debate: 13/02/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Ordens de trabalhos provisórias para as próximas reuniões da Comissão

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Tilla Sewe MCANTONY
(+32) 470 96 32 39
@EP_Development
deve-press@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-2324-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://twitter.com/EP_Development


Luta contra o antissemitismo, o racismo e o ódio
na Europa
 
Os eurodeputados vão avaliar a resposta da UE e dos
Estados-Membros ao aumento do antissemitismo, do
racismo e do ódio na Europa e propor iniciativas para lutar
contra estes fenómenos. 
 
O debate com representantes do Conselho e da Comissão realiza-se na quarta-feira, ao final
da tarde.
 
O  PE  tem  aprovado  várias  resoluções  sobre  o  combate  ao  antissemitismo,  os  direitos
fundamentais  dos  afrodescendentes  na  Europa e  a  proteção e  a  não discriminação das
minorias  nos  Estados-Membros  da  UE.
 
Debate: 11/02/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: PE apela a medidas contra a discriminação das pessoas de origem
africana (26 de março de 2019)
Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de março de 2019, sobre os direitos fundamentais
dos afrodescendentes na Europa
Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de fevereiro de 2018, sobre a proteção e a não
discriminação das minorias nos Estados-Membros da UE
Resolução do Parlamento Europeu, de 1 de junho de 2017, sobre o combate ao
antissemitismo

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Estefanía NARRILLOS
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32133/pe-apela-a-medidas-contra-a-discriminacao-das-pessoas-de-origem-africana
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190321IPR32133/pe-apela-a-medidas-contra-a-discriminacao-das-pessoas-de-origem-africana
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_PT.html
https://twitter.com/EP_Justice


Estratégia para a igualdade de género
 
As iniciativas que os eurodeputados querem ver incluídas
na futura estratégia europeia para a igualdade de género
vão ser discutidas com a Comissão na quarta-feira. 
 
A estratégia europeia para a igualdade de género 2020-2024 deverá incluir orientações e
medidas concretas sobre questões como as disparidades salariais entre homens e mulheres, a
transparência  remuneratória,  a  violência  contra  as  mulheres,  o  equilíbrio  de género  nos
conselhos de administração das empresas e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar.
 
Em 30 de janeiro, o PE aprovou uma resolução na qual apela a uma estratégia “ambiciosa”
para  a  igualdade  de  género.  Os  eurodeputados  querem  que  a  nova  estratégia,  cuja
apresentação está prevista para março, inclua medidas vinculativas sobre disparidade salarial
entre homens e mulheres e a transparência salarial, bem como “metas claras e processos de
acompanhamento para promover a igualdade de género e medir os progressos alcançados na
sua consecução”.
 
A assembleia europeia saúda o compromisso assumido pela presidente da Comissão, Ursula
von der Leyen, de que o princípio de salário igual para trabalho igual será o princípio fundador
da futura estratégia.
 
Tomar  medidas  neste  domínio  não  é  só  uma  questão  de  equidade,  mas  também  um
“imperativo económico”, diz o PE, tendo em conta que as perdas económicas resultantes da
disparidade de género no emprego ascendem a cerca de 370 mil milhões de euros por ano.
 
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%.
 
Debate: 12/02/2020
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: Nova estratégia da UE para pôr fim à disparidade salarial entre
homens e mulheres (30 de janeiro de 2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200128IPR71208/nova-estrategia-da-ue-para-por-fim-a-disparidade-salarial


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Nicolas DELALEU
(+32) 471 95 35 11
@EP_GenderEqual
femm-press@europarl.europa.eu
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Outros assuntos em destaque
 
Lista da UE de projetos de interesse comum e revisão das
orientações sobre as infraestruturas energéticas
transeuropeias / Dimensão de direitos humanos do surto
de coronavírus / Alargamento 
 

Debate conjunto: Pergunta à Comissão sobre a revisão das orientações relativas às
infraestruturas energéticas transeuropeias (uma resolução será votada em março) e
objeção a um ato delegado relativo à lista da União de projetos de interesse comum
- debate na segunda-feira e votação de uma resolução (objeção ao ato delegado) na
quarta-feira
 
Dimensão de direitos humanos do surto de coronavírus - debate e votação de uma
resolução na quinta-feira
 
Avaliação  da  proposta  da  Comissão  sobre  uma  metodologia  revista  para  o
alargamento  -  debate  na  segunda-feira
 
Plano dos EUA para o Médio Oriente: a resposta da UE, em linha com o direito
internacional - debate na terça-feira
 
A atual situação de segurança na Síria - debate na terça-feira
 
Situação humanitária dos refugiados nas fronteiras externas da UE - debate na
quarta-feira
 
A ameaça em curso ao Estado de direito na Polónia - debate na terça-feira
 
Estratégia da UE para pôr fim à mutilação genital  feminina em todo o mundo -
votação de uma resolução na quarta-feira
 
Sistema de documentos falsos e autênticos em linha (FADO) - debate na quarta-
feira e votação de um relatório (legislativo) na quinta-feira
 
Uma Europa social num mundo digital - debate na quarta-feira
 
As PME e uma melhor regulamentação - debate na segunda-feira
 
Comércio ilegal de animais de companhia na UE - debate na terça-feira e votação de
uma resolução na quarta-feira
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