
 

Destaques da sessão plenária de 26 de março de
2020, Bruxelas
 
Como vai funcionar a sessão plenária em tempos de COVID-19 
O Parlamento Europeu (PE) vai exercer as suas atividades principais através de um
sistema de votação à distância para aprovar medidas europeias urgentes de combate
ao coronavírus. 
 
 
Parlamento Europeu debate resposta da UE ao surto de COVID-19 
Os eurodeputados vão discutir com o Conselho e a Comissão o reforço da resposta
da UE à pandemia do coronavírus. O debate terá início às 10h30 (hora em Bruxelas,
menos uma em Lisboa).
 
 
Acabar com os “voos fantasma” causados pelo coronavírus 
O PE vai debater e votar a suspensão temporária das regras europeias de utilização
das faixas horárias nos aeroportos para pôr termo aos “voos fantasma” causados pelo
surto de COVID-19. 
 
 
Iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus 
O PE deverá dar luz verde à mobilização de 37 mil milhões de euros de investimento
público europeu nos Estados-Membros para ajudar os cidadãos e as empresas a fazer
face à nova crise.
 
 
Acesso ao Fundo de Solidariedade da UE para emergências de
saúde pública 
Os eurodeputados vão votar uma proposta legislativa que alarga o âmbito de
aplicação do Fundo de Solidariedade da UE a fim de incluir as emergências de saúde
pública.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-04-01
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-04-01


Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Transmissão em direto da sessão plenária (EbS+)
Centro Multimédia
Conferências de imprensa e outros eventos
EP Newshub
Podcasts sobre temas da sessão plenária

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-03-26-SYN_PT.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming
http://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?f=20200325&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&ol=EPV_AUDIO&at=1


Como vai funcionar a sessão plenária em tempos
de COVID-19
 
O Parlamento Europeu (PE) vai exercer as suas atividades
principais através de um sistema de votação à distância
para aprovar medidas europeias urgentes de combate ao
coronavírus. 
 
O PE adotou medidas para que os eurodeputados também possam participar  na sessão
plenária remotamente.
 
Os líderes políticos da assembleia acordaram que as votações da sessão plenária de 26 de
março se podem realizar através de um procedimento alternativo e temporário de votação à
distância, por correio eletrónico.
 
Todas as medidas de precaução para conter a propagação da COVID-19 serão mantidas para
permitir  que  os  eurodeputados  e  os  funcionários  assegurem  o  exercício  das  funções
legislativas,  orçamentais  e  de  controlo  do  PE.
 
Votações
 
O presidente do PE, David Sassoli, dará início à sessão plenária às 10h00 (hora em Bruxelas,
menos uma em Lisboa). Os eurodeputados receberão o boletim de voto por correio eletrónico
para votarem a aplicação do processo de urgência, nos termos do artigo 163º do Regimento do
PE.
 
Às 12h30, o presidente anunciará o resultado das votações sobre o processo de urgência e
fixará os prazos para a apresentação de alterações às propostas da Comissão (14h00) e para
os pedidos de votação por partes ou em separado (16h00).
 
Às 17h30, o presidente abrirá a votação das alterações e os eurodeputados receberão os
respetivos boletins de voto.
 
Às 20h00, o presidente anunciará os resultados da votação de alterações e abrirá a votação
final, recebendo os eurodeputados os boletins de voto para esse efeito.
 
Às 22h30, o presidente anunciará os resultados da votação final.
 
Para mais informação sobre o desenrolar da sessão, consulte as perguntas frequentes que
serão publicadas aqui no dia 26 de março.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805


Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda da sessão plenária extraordinária de 26 de março de 2020
Conferência de imprensa do porta-voz do PE, Jaume Duch, sobre a sessão plenária (no dia 26
de março, às 9h30, em Bruxelas)
Transmissão em direto da sessão plenária
Nota do Serviço de Estudos do PE: Votação à distância no Parlamento Europeu e nos
parlamentos nacionais

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Delphine COLARD
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-03-26-SYN_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20200325-1600-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20200325-1600-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/plenary-session_20200326-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649348/EPRS_ATA(2020)649348_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649348/EPRS_ATA(2020)649348_EN.pdf


Parlamento Europeu debate resposta da UE ao
surto de COVID-19
 
Os eurodeputados vão discutir com o Conselho e a
Comissão o reforço da resposta da UE à pandemia do
coronavírus. O debate terá início às 10h30 (hora em
Bruxelas, menos uma em Lisboa).
 
As medidas que a UE está a tomar para responder de forma coordenada e eficaz ao surto de
COVID-19 serão avaliadas na sessão plenária extraordinária que se realiza no dia 26 de
março, em Bruxelas.
 
As iniciativas apresentadas até à data destinam-se, por exemplo, a prestar uma assistência
financeira imediata aos Estados-Membros, ajuda setorial às empresas em risco de colapso e
apoio logístico e material para assegurar que o equipamento médico e de proteção individual
chegue onde for necessário.
 
Contexto
 
A Comissão Europeia propôs várias medidas para ajudar as pessoas e as empresas que estão
a ser confrontadas com a crise da COVID-19. As propostas precisam de ser aprovadas tanto
pelos Estados-Membros, no Conselho, como pelo Parlamento Europeu (PE) para poderem
entrar em vigor.
 
O PE acelerou o seu processo de aprovação e adotou regras temporárias para a votação à
distância, de modo a permitir a aprovação destas medidas urgentes.
 
Debate: 26/03/2020
 
Para saber mais
COVID-19: Comissão apresenta uma resposta coordenada a nível europeu para atenuar o
impacto económico do coronavírus
Página Web da Comissão sobre a resposta ao surto de coronavírus
Página Web do Parlamento Europeu sobre a resposta da UE ao coronavírus
Nota do Serviço de Estudos do PE

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

5 I 12

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_pt
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus
https://epthinktank.eu/2020/03/24/european-union-response-to-coronavirus-threat/


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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Acabar com os “voos fantasma” causados pelo
coronavírus
 
O PE vai debater e votar a suspensão temporária das
regras europeias de utilização das faixas horárias nos
aeroportos para pôr termo aos “voos fantasma” causados
pelo surto de COVID-19. 
 
As regras europeias estipulam que as transportadoras aéreas devem utilizar pelo menos 80 %
das faixas horárias de descolagem e aterragem que lhes são atribuídas num dado período de
programação (verão ou  inverno),  caso contrário  correm o  risco  de  perdê-las  no  período
seguinte. Isto levou a que muitas companhias aéreas efetuassem voos vazios desde o final de
janeiro, quando o vírus começou a propagar-se pelo mundo.
 
Os chamados “voos fantasma” têm um grande impacto ambiental e económico, estando por
isso o Parlamento Europeu empenhado em acabar com esta prática o mais rapidamente
possível.
 
A assembleia europeia vai votar na quinta-feira a suspensão temporária da regra "usar ou
largar", proposta pela Comissão há menos de duas semanas.
 
Esta regra já foi suspensa temporariamente em várias ocasiões, por exemplo, em 2002, na
sequência dos atentados terroristas de 11 de setembro, em 2003, na sequência da guerra do
Iraque e do surto de síndrome respiratória aguda (SARS), e em 2009, em resposta à crise
económica e respetivo impacto nas companhias aéreas.
 
Com  vista  à  aprovação  rápida  desta  proposta  legislativa,  a  comissão  parlamentar  dos
Transportes solicitou que fosse utilizado o processo de urgência previsto no artigo 163.º do
Regimento do PE, que permite que esta seja submetida diretamente à votação do plenário no
dia 26 de março.
 
O Conselho da UE adotou a sua posição em 20 de março, alargando o período de suspensão
da regra “usar ou largar” até 24 de outubro de 2020 (na sua proposta a Comissão previa até 30
de junho de 2020).
 
Debate: 26/03/2020
 
Votação: 26/03/2020
 
Processo: codecisão (processo legislativo ordinário) 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_PT.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/


Contactos 
 
 

Para saber mais
Proposta que altera o regulamento relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas
horárias nos aeroportos da UE
Comunicado de imprensa: Comissão dos Transportes do PE quer pôr fim aos voos fantasma
causados pela COVID-19
Nota do Serviço de Estudos do PE

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Inga HÖGLUND
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
inga.hoglund@europarl.europa.eu
tran-press@europarl.europa.eu
@EP_Transport
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585084868197&uri=CELEX%3A52020PC0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585084868197&uri=CELEX%3A52020PC0111
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200313IPR74902/comissao-dos-transportes-quer-por-fim-aos-voos-fantasma-causados-pela-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200313IPR74902/comissao-dos-transportes-quer-por-fim-aos-voos-fantasma-causados-pela-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649342/EPRS_ATA(2020)649342_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Transport


Iniciativa de investimento de resposta à crise do
coronavírus
 
O PE deverá dar luz verde à mobilização de 37 mil milhões
de euros de investimento público europeu nos Estados-
Membros para ajudar os cidadãos e as empresas a fazer
face à nova crise.
 
A Iniciativa de Investimento de Resposta à Crise do Coronavírus prevê a mobilização de
reservas de tesouraria disponíveis nos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (fundos
de coesão) para combater a crise provocada pelo surto de COVID-19.
 
A  Comissão  propõe  não  solicitar  este  ano  aos  Estados-Membros  o  reembolso  do  pré-
financiamento não utilizado para os fundos estruturais. Os países teriam normalmente de
reembolsar um total de 7,9 mil milhões de euros do pré-financiamento que receberam para
2019 até ao final de junho de 2020. Estão agora autorizados a reter essas verbas até ao
encerramento dos programas, que deverá ter início em 2025.
 
Esta medida visa proporcionar aos Estados-Membros uma reserva de liquidez que lhes permita
acelerar os investimentos relacionados com o surto da COVID-19.
 
Tendo em conta as taxas médias de cofinanciamento nos Estados-Membros, os cerca de 8 mil
milhões de euros poderão, em combinação com o cofinanciamento do orçamento da UE de
cerca de 29 mil  milhões de euros,  desencadear  um total  de 37 mil  milhões de euros de
investimentos.
 
A repartição  indicativa  por  Estado-Membro  dos  montantes  disponíveis  no  âmbito  desta
iniciativa de resposta à crise do coronavírus está disponível aqui (1.813 milhões de euros, no
caso de Portugal).
 
Os Estados-Membros poderão assim utilizar estas verbas para investir nos sistemas de saúde
e para apoiar as PME, os trabalhadores e os setores mais afetados das suas economias.
 
Contexto
 
Os Estados-Membros devem utilizar os montantes não recuperados em 2020 para acelerar os
investimentos  relacionados  com o  surto  de  COVID-19  no  âmbito  do  Fundo  Europeu  de
Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo de Coesão
(FC) e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).
 
Na semana passada, as comissões parlamentares do Desenvolvimento Regional e das Pescas
solicitaram que esta proposta fosse submetida diretamente à votação do plenário mediante o
recurso ao processo de urgência previsto no artigo 163.º do Regimento do PE.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_20_458
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_PT.html


Debate: 26/03/2020
 
Votação: 26/03/2020
 
Processo: codecisão (processo legislativo ordinário) 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Proposta de regulamento com medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas
de saúde dos Estados-Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao
surto de COVID-19 [Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus]
Comunicado de imprensa: PE mobilizado para canalizar fundos europeus para pessoas
afetadas pela pandemia do coronavírus
Nota do Serviço de Estudos do PE

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Dana POPP
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
region-press@europarl.europa.eu
fish-press@europarl.europa.eu
@EP_Regional
@EP_Fisheries
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200313IPR74903/pe-quer-canalizar-fundos-para-pessoas-afetadas-pela-pandemia-do-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200313IPR74903/pe-quer-canalizar-fundos-para-pessoas-afetadas-pela-pandemia-do-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649346/EPRS_ATA(2020)649346_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Regional
https://twitter.com/EP_Fisheries


•

•

•

Acesso ao Fundo de Solidariedade da UE para
emergências de saúde pública
 
Os eurodeputados vão votar uma proposta legislativa que
alarga o âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade da
UE a fim de incluir as emergências de saúde pública.
 
A proposta que vai  ser  debatida e votada pelo  PE inclui  as  crises de saúde pública nas
situações de emergência financiadas pelo Fundo de Solidariedade da UE (FSUE). Atualmente,
este Fundo apoia os Estados-Membros e os países em vias de adesão em situações de
catástrofes naturais, como incêndios florestais, inundações, sismos, erupções vulcânicas,
tempestades e secas.
 
As alterações introduzidas no regulamento relativo ao FSUE visam:
 

aumentar o nível  dos adiantamentos pagos em caso de catástrofe de qualquer
categoria para 25 % da contribuição prevista do FSUE, limitada a um máximo de 100
milhões de euros;
 
aumentar o nível total das dotações para adiantamentos do FSUE no orçamento
anual, de 50 milhões de euros para 100 milhões de euros;
 
alargar as operações elegíveis a fim de incluir a assistência à população em caso de
crises sanitárias, incluindo a assistência médica, e medidas destinadas a conter a
propagação de doenças infecciosas.
 

Uma situação de crise grave pode resultar de emergências de saúde pública, nomeadamente
de uma pandemia de vírus oficialmente declarada. Devem, por isso, ser aprovadas novas
regras que permitam à UE intervir  em caso de emergência de saúde pública de grandes
dimensões.
 
O FSUE, criado em 2002, já foi acionado mais de 80 vezes, designadamente em situações de
incêndios florestais, como os ocorridos em Portugal, inundações, sismos, tempestades e seca,
tendo sido ajudados 24 países europeus com um montante superior a 5000 milhões de euros.
 
Debate: 26/03/2020
 
Votação: 26/03/2020
 
Processo: codecisão (processo legislativo ordinário) 
 
Para saber mais
Proposta que alarga o âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade da UE
Lista das intervenções do FSUE por país, incluindo Portugal
Nota do Serviço de Estudos do PE

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

11 I 12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585046621340&uri=CELEX:52020PC0114
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/funding/solidarity-fund/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649345/EPRS_ATA(2020)649345_EN.pdf


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Dana POPP
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
region-press@europarl.europa.eu
@EP_Regional

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

12 I 12

https://twitter.com/EP_Regional

