
 

Esta semana no PE: Brexit, COVID-19, transportes
rodoviários
 

Os eurodeputados vão votar recomendações para as negociações em curso entre a
União Europeia e o Reino Unido, regras para o setor dos transportes rodoviários e a
classificação da COVID-19.
 
Antes da votação da próxima semana em plenário, as Comissões dos Assuntos Externos e do
Comércio Internacional do Parlamento Europeu irão votar, nesta sexta-feira, em
recomendações sobre as negociações atuais sobre a relação futura entre a UE e o Reino
Unido.
 

Artigo
08-06-2020 - 11:31
20200604STO80505

Temas em destaque esta semana no Parlamento Europeu

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

1 I 2



Na quinta-feira, a comissão parlamentar do Emprego e Assuntos Sociais decidirá se apoia a
decisão da Comissão Europeia de classificar o vírus na origem da COVID-19 como um agente
biológico do grupo de risco três ou se a pressiona para que seja classificada como grupo de
risco quatro, o que significaria medidas de saúde e segurança mais rigorosas para os
trabalhadores.
 
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discutirá com a Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários sobre a resposta do banco ao surto de COVID-19, na
segunda-feira. E, no dia seguinte, os eurodeputados deverão votar alterações às regras
relativas aos requisitos de capital da UE para os bancos, que visam permitir-lhes apoiar melhor
as empresas e os agregados familiares.
 
Na segunda-feira, a Comissão dos Transportes e Turismo vai votar um acordo com os países
da UE sobre novas regras para o transporte rodoviário. As novas regras abrangem os períodos
máximos de condução diária e semanal, bem como os períodos mínimos de descanso dos
condutores; definem a aplicabilidade as regras no caso do destacamento de trabalhadores; e
referem as informações eletrónicas sobre o transporte de mercadorias.
 
Para saber mais
Agenda semanal
Destaques
Transmissão online em direto das reuniões e dos eventos da semana
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home

