
 

Destaques da sessão plenária de 17 a 19 de junho
de 2020, Bruxelas
 
Debate sobre a recuperação económica e os fundos europeus 
O Parlamento Europeu (PE) vai discutir na quarta-feira o fundo de recuperação e o
quadro financeiro plurianual, em vésperas das negociações entre os líderes da UE na
cimeira de 19 de junho.
 
 
Futura parceria entre a UE e o Reino Unido 
Os eurodeputados vão fazer o ponto da situação das negociações sobre a futura
parceria entre a UE e o Reino Unido. O debate será seguido da votação de um
relatório na quinta-feira.
 
 
Morte de George Floyd: debate e resolução sobre o racismo  
Os protestos antirracistas nos EUA e na Europa na sequência da morte de George
Floyd e as medidas que devem ser tomadas para combater a discriminação vão ser
tema de debate na quarta-feira.
 
 
Novas regras europeias para determinar investimentos sustentáveis 
A assembleia europeia vai  votar um regulamento que cria a primeira “lista ecológica”
do mundo, com base num sistema de classificação das atividades económicas
sustentáveis. 
 
 
Medidas para apoiar o setor do turismo  
A situação nos setores dos transportes e do turismo, duramente afetados pela
pandemia de COVID-19, será discutida com a Comissão na quarta-feira. O PE votará
uma resolução na sexta-feira.
 
 
Um plano de recuperação para Schengen 
O PE vai debater com o Conselho e a Comissão o que deve ser feito para se
regressar, de forma coordenada, a um espaço Schengen plenamente operacional sem
controlos nas fronteiras internas. 
 
 
Luta contra a desinformação e impacto na liberdade de expressão 
As medidas europeias e nacionais para combater a desinformação e o seu impacto
nos direitos fundamentais e na liberdade de expressão serão o tema central de um
debate na quinta-feira. 
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Conferência sobre o Futuro da Europa 
A Conferência sobre o Futuro da Europa deve ser convocada o mais rapidamente
possível para que se dê início a uma reflexão com os cidadãos sobre a forma de
aumentar a eficácia da UE.
 
 
Açores: 8,2 milhões de euros para a recuperação após o furacão
Lorenzo 
O PE vai votar a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) para ajudar
Portugal, Espanha, Itália e Áustria a repararem os danos causados por várias
catástrofes naturais em 2019.
 
 
Acordos de pesca da UE com Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé
e Príncipe 
O PE deverá aprovar novos protocolos aos acordos de pesca entre a UE e Cabo
Verde, a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com base nas recomendações de três
relatores portugueses.  
 
 
União Bancária: progressos e desafios    
O PE vai votar um relatório de Pedro Marques sobre a União Bancária, que aborda
assuntos como a resolução dos bancos, um Sistema Europeu de Seguro de Depósitos
e o branqueamento de capitais.
 
 
COVID-19: Medidas para facilitar a concessão de empréstimos às
famílias e empresas 
As regras sobre os requisitos de fundos próprios dos bancos vão ser alteradas para
assegurar que a banca continue a conceder empréstimos às famílias e às empresas
afetadas pela atual crise.
 
 
Proteger os setores estratégicos de aquisições por compradores
estrangeiros 
Os planos da UE para proteger as suas empresas estratégicas na era COVID-19 e
evitar aquisições hostis por estrangeiros vão ser debatidos com o Conselho e a
Comissão na quarta-feira. 
 
 
Debate e resolução sobre a situação em Hong Kong 
O PE vai pronunciar-se sobre a lei da segurança nacional da China para Hong Kong e
a necessidade de a UE defender o elevado grau de autonomia desta Região
Administrativa Especial.
 
 
Consequências da crise da COVID-19 para a política externa 
As relações com os EUA e a China, o papel das organizações internacionais e o futuro
do multilateralismo serão alguns dos temas discutidos com o chefe da diplomacia
europeia, Josep Borrell. 
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Uma subcomissão, uma comissão de inquérito e três novas
comissões especiais 
O PE vai criar uma subcomissão dos assuntos fiscais, uma comissão de inquérito
sobre o transporte de animais e comissões especiais sobre cancro, desinformação e
inteligência artificial. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Apoio temporário excecional aos agricultores no âmbito do FEADER em resposta ao
surto de COVID-19 / Proteção dos trabalhadores sazonais / Apropriação de terras e
desflorestação na Amazónia
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-06-17
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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

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
press-PT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-06-17
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-06-17-SYN_PT.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true&EPV_EDITED_VIDEOS=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?EPV_EDITED_VIDEOS=true&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
http://www.epnewshub.eu


Debate sobre a recuperação económica e os
fundos europeus
 
O Parlamento Europeu (PE) vai discutir na quarta-feira o
fundo de recuperação e o quadro financeiro plurianual, em
vésperas das negociações entre os líderes da UE na
cimeira de 19 de junho.
 
As propostas relativas ao orçamento de longo prazo da UE e ao instrumento de recuperação
para dar resposta à crise da COVID-19, apresentadas pela Comissão em 27 de maio, estarão
na agenda do PE, na quarta-feira, e dos chefes de Estado ou de Governo, na sexta-feira.
 
O presidente do PE, David Sassoli, disse que não pode haver retrocesso em relação ao nível
de ambição expresso no pacote da Comissão. “O que for decidido nas próximas semanas terá
impacto na vida das pessoas durante as próximas décadas. Sendo a única instituição europeia
eleita  diretamente  pelos  cidadãos  da  UE,  o  Parlamento  Europeu  deve  ser  plenamente
envolvido na execução do plano de recuperação. Vamos estabelecer prioridades para que o
apoio seja dirigido para onde é mais necessário e para que tenha o maior impacto possível na
vida dos cidadãos europeus".
 
Margarida Marques, correlatora do PE sobre o quadro financeiro plurianual (QFP) para 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.
 
Este será o segundo debate no PE sobre as novas propostas, depois de a presidente da
Comissão, Ursula von der Leyen, as ter apresentado em primeira mão aos eurodeputados
numa sessão plenária extraordinária, em 27 de maio.
 
De acordo com a agenda do Conselho Europeu de 19 de junho, “o debate dos dirigentes da UE
servirá para preparar minuciosamente uma cimeira a realizar numa data posterior e que, na
medida do possível, será uma reunião presencial”.
 
Debate: 17/06/2020
 
Para saber mais
Futuro da UE: Eurodeputados reagem ao pacote de recuperação apresentado pela Comissão
(comunicado de imprensa de 27 de maio de 2020)
UE precisa de um pacote de recuperação de 2 biliões de euros para dar resposta à crise da
COVID-19, diz Parlamento Europeu (comunicado de imprensa de 15 de maio de 2020)
Perguntas e respostas sobre o orçamento de longo prazo da UE (quadro financeiro plurianual,
QFP)
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
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.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/06/19/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200526IPR79817/eurodeputados-reagem-ao-pacote-de-recuperacao-apresentado-pela-comissao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200526IPR79817/eurodeputados-reagem-ao-pacote-de-recuperacao-apresentado-pela-comissao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78912/ue-precisa-de-pacote-de-recuperacao-de-2-bilioes-de-euros-para-crise-da-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78912/ue-precisa-de-pacote-de-recuperacao-de-2-bilioes-de-euros-para-crise-da-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200115IPR70326/perguntas-e-respostas-sobre-o-quadro-financeiro-plurianual
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200115IPR70326/perguntas-e-respostas-sobre-o-quadro-financeiro-plurianual


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

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


Futura parceria entre a UE e o Reino Unido
 
Os eurodeputados vão fazer o ponto da situação das
negociações sobre a futura parceria entre a UE e o Reino
Unido. O debate será seguido da votação de um relatório
na quinta-feira.
 
Uma reunião de alto nível entre a UE e o Reino Unido terá lugar no dia 15 de junho, na qual
participarão  o  primeiro-ministro  britânico,  Boris  Johnson,  e  os  presidentes  do  Conselho
Europeu,  Charles  Michel,  da  Comissão,  Ursula  von  der  Leyen,  e  do  PE,  David  Sassoli.
 
O relatório com as recomendações do PE para as negociações sobre a futura parceria foi
elaborado pelas comissões parlamentares dos Assuntos Externos e do Comércio Internacional
, em colaboração com outras 17 comissões e com o Grupo de Coordenação do PE que está a
acompanhar as negociações com o Reino Unido.
 
No documento, os eurodeputados apelam ao respeito do Acordo de Saída e da Declaração
Política assinados pela UE e pelo Reino Unido em outubro de 2019 e manifestam o seu apoio
ao negociador-chefe da UE, Michel Barnier.
 
Qualquer acordo sobre as futuras relações entre a UE e o Reino Unido terá de ser aprovado
pelo Parlamento Europeu.
 
Contexto
 
O período de transição previsto no Acordo de Saída teve início em 1 de fevereiro e termina em
31 de dezembro de 2020. Durante este período, a maior parte da legislação da UE continua 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).
 
A UE e o Reino Unido acordaram, na Declaração Política, em reunir-se a alto nível, em junho
de 2020, para fazer o balanço dos progressos, com o objetivo de chegar a acordo sobre ações
que façam avançar as negociações sobre as futuras relações.
 
Mais de 3 milhões de cidadãos da UE27 residem no Reino Unido e 1,2 milhões de cidadãos
britânicos residem nos 27 Estados-Membros.
 
Debate: 17/06/2020
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https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_pt


Votação: 18/06/2020
 
Relatores: Kati Piri (S&D, NL) e Christophe Hansen (PPE, LU)
 
Processo: relatório de iniciativa
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
PE quer garantir uma concorrência leal nas futuras relações entre a UE e o Reino Unido
(comunicado de imprensa de 12 de fevereiro de 2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff

Eszter BALÁZS
(+32) 470 88 08 77
inta-press@europarl.europa.eu
@EP_Trade

Delphine COLARD
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200206IPR72011/pe-quer-garantir-uma-concorrencia-leal-nas-futuras-relacoes-ue-reino-unido
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200206IPR72011/pe-quer-garantir-uma-concorrencia-leal-nas-futuras-relacoes-ue-reino-unido
https://twitter.com/EP_ForeignAff
https://twitter.com/EP_Trade


Morte de George Floyd: debate e resolução sobre
o racismo 
 
Os protestos antirracistas nos EUA e na Europa na
sequência da morte de George Floyd e as medidas que
devem ser tomadas para combater a discriminação vão ser
tema de debate na quarta-feira.
 
O PE votará também uma resolução sobre este assunto na sexta-feira.
 
Numa  resolução  aprovada  em  março  de  2019,  o  PE  instou  os  Estados-Membros  a
desenvolverem estratégias nacionais de luta contra o racismo em domínios como a educação,
a habitação, o emprego e o policiamento.
 
A assembleia  europeia  quer  que  os  países  e  as  instituições  da  UE reconheçam que os
afrodescendentes na Europa estão particularmente expostos ao racismo, à discriminação, à
xenofobia e, de um modo geral, a uma situação de desigualdade no que toca ao gozo dos
direitos humanos e dos direitos fundamentais, o que equivale a um “racismo estrutural”.
 
Debate: 17/06/2020
 
Votação: 19/06/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
PE apela a medidas contra a discriminação das pessoas de origem africana (comunicado de
imprensa de 26 de março de 2019)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_PT.html
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


Estefanía NARRILLOS
(+32) 498 98 39 85
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://twitter.com/EP_Justice


Novas regras europeias para determinar
investimentos sustentáveis
 
A assembleia europeia vai  votar um regulamento que cria
a primeira “lista ecológica” do mundo, com base num
sistema de classificação das atividades económicas
sustentáveis. 
 
Este é o primeiro sistema de classificação comum (taxonomia), a nível da UE e a nível mundial,
que estabelece uma definição de atividades económicas sustentáveis  do  ponto  de vista
ambiental.
 
As novas regras têm por objetivo incentivar o investimento privado no crescimento sustentável
e contribuir para que a UE alcance a neutralidade carbónica até 2050.
 
O regulamento que deverá ser aprovado em plenário na quinta-feira, já acordado entre os
negociadores  do  PE  e  do  Conselho,  estabelece  um  quadro  geral  para  o  que  pode  ser
classificado como “atividade económica sustentável do ponto de vista ambiental”, assente em
seis objetivos ambientais:
 
1) Atenuação das alterações climáticas;
 
2) Adaptação às alterações climáticas;
 
3) Utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos;
 
4) Transição para uma economia circular;
 
5) Prevenção e controlo da poluição;
 
6) Proteção e recuperação da biodiversidade e dos ecossistemas.
 
As  atividades  elegíveis  para  serem  consideradas  sustentáveis  terão  de  contribuir
substancialmente  para,  pelo  menos,  um  destes  objetivos  ambientais  e  não  prejudicar
significativamente  nenhum  deles.
 
As novas medidas deverão ajudar a reduzir  o “ecobranqueamento”,  ou seja,  a prática de
comercializar  produtos  financeiros  como  sendo  ecológicos  ou  sustentáveis,  quando  na
realidade  não  cumprem normas  ambientais  básicas.
 
Crise da COVID-19 não deve comprometer investimentos verdes
 
Numa resolução aprovada em 15 de maio sobre o pacote de recuperação para dar resposta à
crise da COVID-19, o PE defendeu que deve ser dada prioridade aos investimentos no Pacto
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Ecológico Europeu e que os fundos devem ser canalizados para projetos e beneficiários que
sejam consentâneos com o Acordo de Paris e os objetivos da UE em matéria de neutralidade
climática e biodiversidade.
 
Votação: 18/06/2020
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), segunda leitura
 
Relatores: Bas Eickhout (Verdes/ALE, NL) e Sirpa Pietikäinen (PPE, FI)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Regulamento relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do investimento
sustentável (texto do acordo entre o PE e o Conselho)
Eurodeputados querem aumentar ambição do Pacto Ecológico Europeu (comunicado de
imprensa de 15 de janeiro de 2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment

Dorota KOLINSKA
(+32) 498 98 32 80
econ-press@europarl.europa.eu
@EP_Economics
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-REV-2/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-REV-2/pt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200109IPR69902/eurodeputados-querem-aumentar-ambicao-do-pacto-ecologico-europeu
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200109IPR69902/eurodeputados-querem-aumentar-ambicao-do-pacto-ecologico-europeu
https://twitter.com/EP_Environment
https://twitter.com/EP_Economics


Medidas para apoiar o setor do turismo 
 
A situação nos setores dos transportes e do turismo,
duramente afetados pela pandemia de COVID-19, será
discutida com a Comissão na quarta-feira. O PE votará
uma resolução na sexta-feira.
 
Os eurodeputados têm solicitado a adoção de medidas europeias e nacionais para assegurar
que as empresas dos setores dos transportes e do turismo consigam sobreviver à crise e para
garantir a saúde, a segurança e as condições laborais dos respetivos trabalhadores.
 
O PE quer que seja criada uma rubrica orçamental específica dedicada ao turismo no quadro
financeiro plurianual para 2021-2027, a fim de se avançar rumo a uma verdadeira política
europeia para o setor.
 
Os  eurodeputados  sugerem  também,  entre  outras  medidas,  que  seja  desenvolvido  um
mecanismo de prevenção e gestão para o setor do turismo a nível da UE, a fim de proteger os
trabalhadores, ajudar as empresas e garantir a segurança dos passageiros.
 
No  dia  13  de  maio,  a  Comissão  Europeia  apresentou  um  pacote  de  orientações  e
recomendações para ajudar  os Estados-Membros a levantar  gradualmente as restrições
aplicáveis às viagens e permitir que as empresas do setor do turismo reabram, respeitando as
devidas precauções sanitárias.
 
Debate: 17/06/2020
 
Votação: 19/06/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Ficha temática sobre a UE: Turismo

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_854
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/126/tourism


Inga HÖGLUND
(+32) 498 98 33 29
tran-press@europarl.europa.eu 
@EP_Transport
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Um plano de recuperação para Schengen
 
O PE vai debater com o Conselho e a Comissão o que deve
ser feito para se regressar, de forma coordenada, a um
espaço Schengen plenamente operacional sem controlos
nas fronteiras internas. 
 
O restabelecimento  do  espaço  Schengen  é  essencial  para  salvaguardar  a  liberdade  de
circulação e impulsionar a recuperação económica, diz uma resolução que vai ser discutida na
quinta-feira e votada na sexta-feira.
 
A comissão parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos está
preocupada com a atual situação dos controlos nas fronteiras internas do espaço Schengen e o
seu impacto nas pessoas e nas empresas, incluindo no setor do turismo.
 
Os eurodeputados defendem que um regresso rápido e coordenado a um espaço Schengen
plenamente operacional é da maior importância para salvaguardar a liberdade de circulação,
uma das principais  realizações da integração europeia,  e  para assegurar  a  recuperação
económica da UE após a pandemia.
 
A comissão parlamentar solicita aos Estados-Membros que reduzam as restrições à liberdade
de circulação na mesma medida em que estão a flexibilizar as medidas de confinamento
adotadas no âmbito da COVID-19.
 
Uma abordagem regional pode ser mais proporcionada do que os controlos nas fronteiras
nacionais, diz a resolução, devendo as restrições ser levantadas quando a situação de saúde
pública nas regiões vizinhas tiver melhorado de forma comparável.
 
Os eurodeputados  lamentam profundamente  e  rejeitam “qualquer  ação  descoordenada,
bilateral ou multilateral de qualquer Estado-Membro, discutida fora do quadro da UE”, e exigem
que o princípio da não discriminação seja respeitado.
 
O presidente desta comissão parlamentar, Juan Fernando López Aguilar (S&D, Espanha),
condena as “medidas unilaterais e desproporcionadas tomadas por alguns Estados-Membros,
que impõem restrições a outros Estados-Membros sem qualquer comunicação e sem um
calendário claro e limitado no tempo”. López Aguilar insiste que “todas as ações destinadas a
restabelecer um espaço Schengen plenamente operacional devem ser coordenadas a nível da
UE e respeitar plenamente o princípio da não discriminação".
 
O eurodeputado Paulo Rangel (PPE, Portugal), que também participou na elaboração desta
resolução, disse que “queremos garantir que haja o menor impacto possível no turismo e que
os  nossos  emigrantes  possam  regressar  no  verão.  Solicitei  à  Comissão  Europeia  que
desenvolva um portal  de acesso simples e com informação clara sobre como atravessar
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fronteiras na Europa durante este período excecional. O nosso primeiro desígnio só pode ser
atenuar os efeitos negativos desta suspensão temporária”.
 
Plano de recuperação e reforma das regras de Schengen
 
Os  eurodeputados  querem  que  os  Estados-Membros  discutam  urgentemente  com  as
instituições europeias um “Plano de Recuperação para Schengen”, incluindo as formas e os
meios de regressar a um espaço de livre circulação plenamente operacional, sem controlos nas
fronteiras internas. É também preciso delinear planos de contingência para o caso de haver
uma segunda vaga, de modo a evitar que os controlos temporários nas fronteiras internas se
tornem “semipermanentes”.
 
A comissão parlamentar acrescenta que, a médio prazo, é necessária uma reflexão sobre
como reforçar a confiança mútua entre os Estados-Membros e assegurar uma governação
verdadeiramente europeia de Schengen, instando a Comissão Europeia a propor uma reforma
da governação deste espaço, à luz dos novos desafios.
 
Debate: 18/06/2020
 
Votação: 19/06/2020
 
Processo: perguntas orais e resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Pergunta ao Conselho sobre a situação no espaço Schengen na sequência do surto de
COVID-19
Pergunta à Comissão sobre a situação no espaço Schengen na sequência do surto de
COVID-19
O impacto do coronavírus nas fronteiras de Schengen (infográficos do Serviço de Estudos do
PE, 27 de abril de 2020)
Roteiro europeu para o levantamento das medidas de contenção do coronavírus

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Iina LIETZÉN
(+32) 470 88 39 10
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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Luta contra a desinformação e impacto na
liberdade de expressão
 
As medidas europeias e nacionais para combater a
desinformação e o seu impacto nos direitos fundamentais
e na liberdade de expressão serão o tema central de um
debate na quinta-feira. 
 
Os eurodeputados deverão também expressar os seus pontos de vista sobre a Comunicação
Conjunta “Lutar  contra a desinformação sobre a COVID-19:  repor a verdade dos factos”,
apresentada pela Comissão no dia 10 de junho, e sobre a futura legislação europeia sobre os
serviços digitais, sobre a qual o PE já está a preparar as suas recomendações.
 
Numa resolução aprovada em 17 de abril, o PE salientou que a desinformação sobre a COVID-
19  constitui  um grave  problema de  saúde pública  e  exortou  a  UE a  criar  uma “fonte  de
informação europeia” para garantir  que todos os cidadãos tenham acesso a “informações
exatas e verificadas”. O PE instou também as empresas de comunicação social a tomarem
proativamente as medidas necessárias para pôr cobro à desinformação e ao discurso de ódio
sobre a COVID-19.
 
Debate: 18/06/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
COVID-19: Combater o vírus da desinformação (comunicado de imprensa de 2 de abril de
2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Conferência sobre o Futuro da Europa
 
A Conferência sobre o Futuro da Europa deve ser
convocada o mais rapidamente possível para que se dê
início a uma reflexão com os cidadãos sobre a forma de
aumentar a eficácia da UE.
 
Esta é a posição defendida pelos eurodeputados numa resolução que será votada em plenário
na quinta-feira.
 
O PE considera que a UE deve estar preparada para iniciar uma reflexão aprofundada sobre a
forma de aumentar a sua eficácia e de se tornar mais democrática. A crise da COVID-19
apenas veio acentuar esta necessidade, acrescenta.
 
Os eurodeputados entendem que a Conferência sobre o Futuro da Europa constitui o fórum
adequado para o fazer, instando a que esta seja convocada e comece os seus trabalhos o
mais rapidamente possível, de preferência no outono.
 
O PE aprovou a sua posição sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa em 15 de janeiro,
incluindo recomendações sobre a sua composição e os modelos de participação dos cidadãos.
Os detalhes têm ainda de ser acordados com as outras duas principais instituições da UE, o
Conselho e a Comissão.
 
Debate: 17/06/2020
 
Votação: 18/06/2020
 
Processo: resolução 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
PE apela a um diálogo direto e construtivo com os cidadãos sobre o futuro da Europa
(comunicado de imprensa de 15 de janeiro de 2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
constit-press@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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Açores: 8,2 milhões de euros para a recuperação
após o furacão Lorenzo
 
O PE vai votar a mobilização do Fundo de Solidariedade da
UE (FSUE) para ajudar Portugal, Espanha, Itália e Áustria a
repararem os danos causados por várias catástrofes
naturais em 2019.
 
O eurodeputado português José Manuel Fernandes, relator sobre a proposta de mobilização do
FSUE, disse: “No seguimento de uma série de catástrofes naturais ocorridas no ano passado, o
Parlamento Europeu está empenhado em ajudar Portugal, Espanha, Itália e Áustria. Com uma
ajuda financeira urgente, no valor de 279 milhões de euros, o nosso objetivo é reconstruir
infraestruturas e impulsionar a economia das regiões mais afetadas, sobretudo as insulares.
Este  é  um passo  pequeno,  mas  importante,  para  a  recuperação  e  o  relançamento  das
economias locais e nacionais. Saúdo o pedido de ajuda feito pela Áustria à Comissão Europeia,
no âmbito da mobilização do Fundo. É a prova de que os austríacos - como todos os europeus
- beneficiam da solidariedade europeia”.
 
Os montantes destinados a cada um dos quatro Estados-Membros são os seguintes:
 

8,2 milhões de euros para Portugal, na sequência do furacão Lorenzo que fustigou
os Açores em outubro de 2019;
 
56,7 milhões de euros para a Espanha, no seguimento de chuvas intensas que
provocaram  inundações  nas  regiões  de  Valência,  Múrcia,  Castela-Mancha  e
Andaluzia;
 
211,7  milhões  de  euros  para  a  Itália,  devido  aos  fenómenos  meteorológicos
extremos em 17 regiões no outono de 2019 que provocaram,  por  exemplo,  as
graves inundações em Veneza;
 
2,3 milhões de euros para a Áustria, após as inundações que afetaram as regiões da
Caríntia e do leste do Tirol em novembro de 2019.
 

Mais verbas para as regiões ultraperiféricas lidarem com o impacto das catástrofes
 
A comissão parlamentar dos Orçamentos faz também recomendações para o futuro, lembrando
as características e os condicionalismos especiais das regiões ultraperiféricas e o agravamento
das catástrofes naturais devido às alterações climáticas.
 
Os eurodeputados consideram que “as regiões ultraperiféricas devem beneficiar de um reforço
do financiamento concedido ao abrigo do FSUE”, visto que uma catástrofe natural numa destas
regiões “tem um impacto social e económico mais importante do que teria a mesma catástrofe
natural em qualquer outra região europeia”, sendo por isso a recuperação mais lenta.
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Os parlamentares solicitam também que, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, se
proceda a uma reforma do FSUE, a fim de tomar em consideração as repercussões futuras das
alterações climáticas.
 
Próximos passos
 
A ajuda financeira será disponibilizada logo que o Parlamento Europeu e o Conselho da UE
adotem esta decisão.
 
Esta será a primeira decisão de mobilização do FSUE tomada em 2020.
 
Contexto 
 
A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em outubro de 2019, causou graves danos às
infraestruturas públicas, nomeadamente a portos, redes de água, energia e comunicações,
estradas,  aeroportos,  escolas  e  hospitais.  A  catástrofe  também  afetou  fortemente
infraestruturas privadas, empresas, os setores da pesca e da agricultura, bem como o turismo.
 
As autoridades portuguesas apresentaram um pedido de mobilização do FSUE em 8 de
novembro de 2019, tendo solicitado o pagamento de um adiantamento. A Comissão Europeia
concedeu um adiantamento de 10% sobre o valor estimado da contribuição financeira da UE,
equivalente a 821 270 euros. O adiantamento foi desembolsado na íntegra.
 
O FSUE foi criado após as inundações que devastaram a Europa Central no verão de 2002.
Desde então, foi concedido apoio através do Fundo a 24 países europeus, num valor total
superior a 5,5 mil milhões de euros, para ajudar na reparação dos danos provocados por 88
catástrofes, nomeadamente inundações, fogos florestais, terramotos, tempestades e secas.
 
No final de março, o PE aprovou novas regras que alargam o âmbito de aplicação do FSUE a
fim de incluir as emergências de saúde pública, como a pandemia de COVID-19. As operações
elegíveis ao abrigo do Fundo passam a incluir a assistência à população em caso de crises
sanitárias, incluindo a assistência médica, e medidas destinadas a conter a propagação de
doenças infecciosas.
 
Votação: 17/06/2020; anúncio dos resultados: 18/06/2020
 
 
Processo: orçamental
 
Relator: José Manuel Fernandes (PPE, PT)
 
Para saber mais
Relatório sobre a mobilização do FSUE para Portugal, Espanha, Itália e Áustria
Lista das anteriores intervenções do FSUE, por país
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Armin WISDORFF
(+32) 498 98 13 45
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets
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Acordos de pesca da UE com Cabo Verde, Guiné-
Bissau e São Tomé e Príncipe
 
O PE deverá aprovar novos protocolos aos acordos de
pesca entre a UE e Cabo Verde, a Guiné-Bissau e São
Tomé e Príncipe, com base nas recomendações de três
relatores portugueses.  
 
Cláudia Monteiro de Aguiar, João Ferreira e Nuno Melo são, respetivamente, os relatores do
PE sobre os protocolos aos acordos de pesca com estes três países.
 
Pesca atuneira em Cabo Verde
 
O novo protocolo ao acordo de pesca entre a UE e Cabo Verde concede à frota europeia
licenças para 28 atuneiros  cercadores congeladores,  27 palangreiros  de superfície  e  14
atuneiros  com canas,  a  serem distribuídos por  Portugal,  Espanha e França.
 
A contrapartida financeira anual ascende a 750 000 euros. Esta verba total divide-se num
montante anual de 400 000 euros pelo acesso à zona de pesca (com uma tonelagem de
referência de 8 000 toneladas por ano) e de 350 000 euros para a aplicação da estratégia
nacional de pesca e da economia azul.
 
A importância de Mindelo (ilha de São Vicente) como um dos principais portos de desembarque
e locais de transformação na África Ocidental contribui para a relevância do novo protocolo,
tanto para os setores da pesca atuneira da UE como para Cabo Verde.
 
A  recomendação  de  Cláudia  Monteiro  de  Aguiar  sobre  a  aprovação  deste  protocolo  é
acompanhada de uma resolução na qual a eurodeputada salienta que este deve promover um
desenvolvimento mais efetivo e sustentável das comunidades pesqueiras cabo-verdianas e ser
alinhado com os planos nacionais de desenvolvimento e o Plano de Ação «Crescimento Azul».
 
Nesta resolução, os eurodeputados exortam também a Comissão e os Estados-Membros a
reforçarem a sua cooperação com Cabo Verde e a avaliarem as possibilidades de intensificar a
futura ajuda ao desenvolvimento, principalmente no âmbito do novo Instrumento de Vizinhança,
de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional proposto como parte
do orçamento da UE para 2021-2027, “tendo especialmente em conta a boa utilização dos
fundos da UE em Cabo Verde e a estabilidade política do país num contexto geopolítico
complexo,  o que deve ser apoiado e recompensado”.
 
O primeiro  acordo  de  pesca  concluído  entre  a  UE e  Cabo Verde  data  de  1990.  O novo
protocolo é aplicado a título provisório desde a data da sua assinatura, em 20 de maio de 2019,
e tem uma duração de cinco anos.
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Pescarias mistas nas águas da Guiné-Bissau
 
O acordo de pesca entre a UE e a Guiné-Bissau é um dos únicos três acordos multiespécies na
África Ocidental (sendo os outros com Marrocos e a Mauritânia). Abrange o atum, bem como
cefalópodes, camarões e espécies demersais.
 
O novo protocolo prevê possibilidades de pesca para navios europeus (de Portugal, Espanha,
Grécia,  Itália,  Lituânia,  Letónia,  Polónia  e  França)  nas  seguintes  categorias:  arrastões
congeladores para camarão; arrastões congeladores para peixes e cefalópodes; arrastões para
pequenos pelágicos;  atuneiros cercadores congeladores e palangreiros;  e atuneiros com
canas.
 
Relativamente às três primeiras categorias, as possibilidades de pesca são expressas em
esforço de pesca (medido em tonelagem de arqueação bruta, TAB) nos dois primeiros anos e
em limite de capturas (total admissível de capturas, TAC) nos três últimos anos.
 
A contrapartida financeira para o novo protocolo ascende a 15 600 000 euros por ano. Este
montante  total  subdivide-se  num montante  anual  de  11  600 000 euros  pelo  acesso  aos
recursos haliêuticos para todas as categorias previstas no protocolo e de 4 000 000 euros por
ano para o apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas e da economia azul da
Guiné-Bissau.
 
A recomendação de João Ferreira sobre a aprovação deste protocolo é acompanhada de uma
resolução na qual o eurodeputado faz uma série de recomendações que a Comissão Europeia
deve levar em consideração durante o período de vigência do protocolo. O relator defende que
este acordo deve promover um efetivo desenvolvimento sustentável  do setor das pescas
guineense, bem como de indústrias e atividades conexas, aumentando o valor acrescentado
que fica no país, em resultado da exploração dos seus recursos naturais.
 
Para  promover  o  desenvolvimento  do  setor  das  pescas  guineense  são  necessárias
infraestruturas  básicas  que  continuam  em  falta,  designadamente  portos,  locais  de
desembarque e infraestruturas de armazenamento e transformação do pescado, entre outras,
diz a resolução.
 
O novo  protocolo  abrange  um período  de  cinco  anos  a  partir  da  data  da  sua  aplicação
provisória  (ou  seja,  da  data  da  sua  assinatura,  em 15  de  junho  de  2019).
 
A UE tem acordos de pesca com a Guiné-Bissau desde o início da década de 1980.
 
Pesca do atum em São Tomé e Príncipe
 
Nuno Melo vai recomendar ao plenário que aprove o protocolo ao acordo de pesca entre a UE
e São Tomé e Príncipe,  que prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias:  28
atuneiros cercadores congeladores (16 para a Espanha e 12 para a França) e seis palangres
de superfície (cinco para a Espanha e uma licença para Portugal).
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A contrapartida financeira anual da UE é de 840 000 euros, tendo por base uma tonelagem de
referência de 8 000 toneladas por ano, para a qual foi fixado o montante anual de 400 000
euros pelo acesso durante o período de vigência do protocolo, e o apoio ao desenvolvimento
da política setorial da pesca de São Tomé e Príncipe num montante anual de 440 000 euros
durante esse mesmo período.
 
O protocolo permitirá igualmente à UE e a São Tomé e Príncipe colaborar mais estreitamente
para promover a exploração responsável dos recursos haliêuticos nas águas são-tomenses e
apoiar os esforços deste país para desenvolver o setor da pesca e a economia azul.
 
O novo protocolo abrange um período de cinco anos a contar da data da sua assinatura, em 19
de dezembro de 2019.
 
Votação: 17/06/2020; anúncio dos resultados: 18/06/2020
 
 
Relatores: Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, PT), sobre o acordo de pescas entre a UE e Cabo
Verde, João Ferreira (CEUE/EVN, PT), sobre o acordo de pescas entre a UE e a Guiné-Bissau,
e Nuno Melo (PPE, PT), sobre o acordo de pescas entre a UE e São Tomé e Príncipe
 
Processo: aprovação
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Recomendação sobre a celebração do protocolo de aplicação do acordo de parceria no
domínio da pesca entre a UE e Cabo Verde
Resolução que acompanha a recomendação
Recomendação sobre a celebração do protocolo de aplicação do acordo de parceria no
domínio da pesca entre a UE e a Guiné-Bissau
Resolução que acompanha a recomendação
Recomendação sobre a celebração do protocolo de aplicação do acordo de parceria no
domínio da pesca entre a UE e São Tomé e Príncipe

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Dana POPP
(+32) 470 95 17 07
fish-press@europarl.europa.eu
@EP_Fisheries
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0024_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0024_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0023_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0012_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0012_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0013_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0001_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0001_PT.html
https://twitter.com/EP_Fisheries


União Bancária: progressos e desafios   
 
O PE vai votar um relatório de Pedro Marques sobre a
União Bancária, que aborda assuntos como a resolução
dos bancos, um Sistema Europeu de Seguro de Depósitos
e o branqueamento de capitais.
 
A  redução  e  partilha  de  riscos,  o  processo  de  resolução  dos  bancos,  a  luta  contra  o
branqueamento de capitais, os desafios colocados pela tecnologia financeira (FinTech), o papel
do setor bancário na transição para uma economia com impacto neutro no clima e a criação de
um sistema europeu de seguro de depósitos são alguns dos assuntos abordados no relatório
anual do PE sobre a União Bancária.
 
O documento  assinala  os  progressos  realizados  na  implementação  da  União  Bancária,
nomeadamente em matéria de redução dos riscos, salientando, no entanto, que “é necessário
realizar mais progressos”, tanto no que diz respeito à redução como à partilha de riscos.
 
Entre  os  principais  desafios  que  o  setor  bancário  da  UE  enfrenta  encontram-se  o
abrandamento económico, as tensões geopolíticas, incluindo os efeitos do Brexit, os riscos
cibernéticos, a segurança dos dados, as alterações climáticas e os riscos de branqueamento
de capitais, diz o relatório, aprovado na comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e
Monetários em 18 de fevereiro, antes de ter sido declarada a pandemia do coronavírus, em 11
de março.
 
Os eurodeputados acolhem com agrado o apoio da presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, e da presidente do BCE, Christine Lagarde, à conclusão da União Bancária e
da  União  Económica  e  Monetária,  através,  por  exemplo,  da  criação  de  um instrumento
orçamental  para  reforçar  a  estabilidade,  a  competitividade  e  a  convergência.
 
Resolução dos bancos 
 
Os parlamentares consideram que o desenvolvimento do Mecanismo Único de Resolução, que
tem por objetivo assegurar regras e procedimentos uniformes e um processo decisório comum
para uma resolução ordenada dos bancos em situação de insolvência, “foi eficiente”, embora
“haja  ainda  trabalho  a  fazer”  para  evitar  que  seja  necessário  recorrer  ao  dinheiro  dos
contribuintes.
 
Insatisfatória continua a ser, segundo o relatório, a resposta dada ao problema dos bancos
“demasiado grandes para falir” e “demasiado interligados para falir”, volvidos mais de dez anos
sobre a crise financeira.
 
Apesar da redução global dos créditos não produtivos (crédito malparado) nos últimos anos,
estes  continuam  a  um  nível  elevado  em  algumas  instituições  financeiras,  notam  os
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eurodeputados, pedindo que sejam realizados mais esforços para resolver este problema.
 
Os parlamentares estão preocupados com a falta de mecanismos na União Bancária para
assegurar que a liquidez possa ser disponibilizada a um banco em caso de resolução, de forma
a garantir a “continuidade harmoniosa dos serviços e a estabilidade dos mercados financeiros”,
instando a Comissão a tentar colmatar esta lacuna sem demora. Apelam também à criação e à
rápida entrada em funcionamento do mecanismo de apoio ao Fundo Único de Resolução.
 
O  relatório  sublinha  também  a  importância  de  proteger  os  direitos  dos  consumidores,
nomeadamente no que diz respeito às comissões bancárias e à transparência do custo dos
produtos, da rentabilidade e dos riscos.
 
Sistema Europeu de Seguro de Depósitos
 
A União Bancária permanece incompleta enquanto não dispuser de um mecanismo de apoio
para o Fundo Único de Resolução e de um Sistema Europeu de Seguro de Depósitos (SESD),
que será o seu terceiro pilar.
 
Os eurodeputados apelam à criação de um SESD plenamente funcional, para proteger os
depositantes contra perturbações na banca,  garantir  a confiança dos depositantes e dos
investidores em toda a União Bancária e reforçar  a estabilidade da área do euro.
 
A  comissão  parlamentar  insta  o  Conselho  da  UE  a  retomar  com  toda  a  celeridade  as
negociações sobre o SESD, assegurando, ao mesmo tempo, um quadro coerente com a
diretiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos, para cumprir o objetivo de reforçar a
estabilidade financeira.
 
Escândalos relacionados com o branqueamento de capitais
 
“Os recentes escândalos relacionados com o branqueamento de capitais em larga escala
envolvendo instituições financeiras  na UE demonstram que a  supervisão prudencial  e  a
supervisão no domínio da luta contra o branqueamento de capitais não podem ser tratadas
separadamente e que falta um sistema adequado de supervisão e de execução da legislação
da UE”, diz o relatório de Pedro Marques.
 
Para que a prevenção do branqueamento de capitais seja eficaz, “as autoridades competentes
e as instituições financeiras devem agir de forma coordenada”, tendo também o Mecanismo
Único de Supervisão um papel a desempenhar neste domínio.
 
Os eurodeputados defendem que determinadas partes da diretiva sobre o branqueamento de
capitais  devem ser  transformadas num regulamento  (diretamente  aplicável  em todos  os
Estados-Membros, sem necessidade de transposição), a fim de garantir a existência de um
conjunto único de regras em toda a UE, instando a Comissão a iniciar, assim que possível, a
revisão da legislação atualmente em vigor.
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Os  parlamentares  apoiam  também  que  sejam  conferidas  missões  de  luta  contra  o
branqueamento  de  capitais  a  um  organismo  da  UE.
 
Preocupações climáticas e sociais
 
O relatório destaca o papel crucial do setor bancário na canalização de financiamento para a
economia real, em especial para “investimentos sustentáveis e socialmente responsáveis”, e na
concretização da transição para uma economia com impacto neutro no clima.
 
Os eurodeputados manifestam a sua preocupação com o facto de “as vulnerabilidades dos
bancos em relação aos riscos relacionados com o clima poderem não ser completamente
compreendidas”, saudando, a este respeito, os compromissos assumidos pela Autoridade
Bancária  Europeia no sentido de incluir  considerações relacionadas com o clima na sua
avaliação anual dos riscos e de introduzir testes de esforço relativos às alterações climáticas.
 
Votação: 19/06/2020
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator: Pedro Marques (S&D, PT)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a União bancária - Relatório anual de 2019

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0026_EN.html


COVID-19: Medidas para facilitar a concessão de
empréstimos às famílias e empresas
 
As regras sobre os requisitos de fundos próprios dos
bancos vão ser alteradas para assegurar que a banca
continue a conceder empréstimos às famílias e às
empresas afetadas pela atual crise.
 
As alterações específicas das atuais regras bancárias, já acordadas entre o PE e o Conselho,
visam aumentar  a  capacidade  das  instituições  de  crédito  para  conceder  empréstimos  e
absorver  as  perdas  relacionadas  com  a  pandemia  de  COVID-19,  preservando,
simultaneamente,  a  sua  resil iência.
 
Votação: 19/06/2020
 
Relator: Jonás Fernández (S&D, ES)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Pacote no domínio bancário para facilitar a concessão de empréstimos às famílias e às
empresas na UE, apresentado pela Comissão em 28 de abril de 2020
Observatório legislativo

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Dorota KOLINSKA
(+32) 498 98 32 80
econ-press@europarl.europa.eu
@EP_Economics
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_740
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0066(%20COD)&amp;l=en
https://twitter.com/EP_Economics


Proteger os setores estratégicos de aquisições
por compradores estrangeiros
 
Os planos da UE para proteger as suas empresas
estratégicas na era COVID-19 e evitar aquisições hostis por
estrangeiros vão ser debatidos com o Conselho e a
Comissão na quarta-feira. 
 
A Comissão Europeia propôs alargar o âmbito de aplicação do Quadro Temporário relativo a
medidas de auxílio estatal para apoiar a economia no contexto do surto de COVID-19 e permitir
que  os  Estados-Membros  tomem  medidas  de  recapitalização  de  empresas  que  dela
necessitam.
 
“O alargamento proposto do âmbito de aplicação do Quadro Temporário aos auxílios estatais
sob a forma de recapitalizações completa a possibilidade de os Estados-Membros adquirirem
ações das empresas a preços de mercado ou pari passu com os acionistas privados, o que, em
princípio, não é abrangido pelo âmbito de aplicação do controlo dos auxílios estatais da UE.
Isto pode revestir especial importância para as intervenções dos Estados-Membros, a fim de
evitar aquisições hostis de empresas estratégicas por compradores estrangeiros”, disse a
Comissão em abril.
 
Debate: 17/06/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Os auxílios estatais e a pandemia (nota informativa do Serviço de Estudos do PE)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Baptiste CHATAIN
(+32) 498 98 13 37
indu-press@europarl.europa.eu
@EP_Industry
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Industry


Debate e resolução sobre a situação em Hong
Kong
 
O PE vai pronunciar-se sobre a lei da segurança nacional
da China para Hong Kong e a necessidade de a UE
defender o elevado grau de autonomia desta Região
Administrativa Especial.
 
Os  eurodeputados  receiam  que  as  novas  medidas  da  China  limitem  as  liberdades  e  a
autonomia de que ainda goza a Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong ao abrigo
do princípio “um país, dois sistemas”.
 
Numa resolução aprovada em 18 de julho de 2019, o PE reiterou o seu apoio ao elevado grau
de  autonomia  de  Hong  Kong  e  condenou  veementemente  a  “constante  e  crescente
interferência  da  China  nos  assuntos  internos”  da  RAE.
 
Debate: 18/06/2020
 
Votação: 19/06/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Declaração do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, sobre
Hong Kong (29 de maio de 2020)

Delegação do PE para as relações com a República Popular da China

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0004_PT.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/05/29/declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-hong-kong/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/05/29/declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-hong-kong/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-cn/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-cn/home
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Consequências da crise da COVID-19 para a
política externa
 
As relações com os EUA e a China, o papel das
organizações internacionais e o futuro do multilateralismo
serão alguns dos temas discutidos com o chefe da
diplomacia europeia, Josep Borrell. 
 
O debate em plenário realiza-se na quinta-feira de manhã.
 
Debate: 18/06/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Implicações da COVID-19 para a ação externa da UE: declarações de Josep Borrell na
comissão parlamentar dos Assuntos Externos e nas subcomissões da Segurança e Defesa e
dos Direitos Humanos (20 de abril de 2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
(+32) 470 96 08 19
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77766/implications-covid-19-external-action-eu-remarks-hrvp-josep-borrell-afet-sede-droi-committee_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77766/implications-covid-19-external-action-eu-remarks-hrvp-josep-borrell-afet-sede-droi-committee_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77766/implications-covid-19-external-action-eu-remarks-hrvp-josep-borrell-afet-sede-droi-committee_en
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Uma subcomissão, uma comissão de inquérito e
três novas comissões especiais
 
O PE vai criar uma subcomissão dos assuntos fiscais, uma
comissão de inquérito sobre o transporte de animais e
comissões especiais sobre cancro, desinformação e
inteligência artificial. 
 
Sob proposta da Conferência dos Presidentes, composta pelo presidente do Parlamento e
pelos  líderes  dos  grupos  políticos,  o  PE  pode  criar  a  qualquer  momento  subcomissões
permanentes,  comissões  de  inquérito  e  comissões  especiais.
 
As áreas de competência de uma subcomissão devem enquadrar-se no âmbito das áreas da
comissão principal. No caso da subcomissão dos Assuntos Fiscais, a comissão principal será a
dos Assuntos Económicos e Monetários.
 
Existem atualmente outras duas subcomissões, a dos Direitos Humanos e a da Segurança e
Defesa, tendo sido os seus membros titulares escolhidos de entre os membros da comissão
dos Assuntos Externos (a comissão principal).
 
O PE pode igualmente criar, a pedido de um quarto dos membros que o compõem, comissões
de inquérito para analisar alegações de infração ou de má administração na aplicação do
direito da União. As competências destas comissões baseiam-se nas disposições relativas às
formas de exercício do direito de inquérito do PE. São constituídas por um período de 12
meses, podendo este ser prorrogado duas vezes, por um período de três meses.
 
As comissões especiais são criadas para examinar questões específicas. O seu mandato não
pode exceder 12 meses, exceto se o PE o prorrogar antes do seu termo. As responsabilidades,
a composição numérica e o mandato destas comissões são definidos em simultâneo com a
decisão da sua criação.
 
Votação:  18/06/2020  (subcomissão  e  comissões  especiais)  e  19/06/2020  (comissão  de
inquérito)
 
 
Para saber mais
Artigo 212.º do Regimento do PE: Subcomissões
Artigo 208.º do Regimento do PE: Comissões de inquérito
Artigo 207.º do Regimento do PE: Comissões especiais
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-212_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-208_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-207_PT.html


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Michaela FINDEIS
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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Outros assuntos em destaque
 
Apoio temporário excecional aos agricultores no âmbito do
FEADER em resposta ao surto de COVID-19 / Proteção dos
trabalhadores sazonais / Apropriação de terras e
desflorestação na Amazónia
 

Apoio  temporário  excecional  no  âmbito  do  FEADER em resposta  ao  surto  de
COVID-19  -  votação  de  um regulamento  na  sexta-feira
 
Proteção europeia dos trabalhadores transfronteiriços e sazonais no contexto da
crise da COVID-19 - debate na quinta-feira e votação de uma resolução na sexta-
feira
 
Apropriação de terras e desflorestação na Amazónia - debate na sexta-feira
 
Orientações relativas ao orçamento de 2021 - votação de um relatório na sexta-feira
 
Política da concorrência – relatório anual de 2019 - votação na sexta-feira
 
Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020 - votação de uma resolução na
quinta-feira
 
Resposta da UE à possível anexação israelita na Cisjordânia - debate na quinta-feira
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