
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  22  a  25  de
novembro  de  2021,  Estrasburgo
 
Reforma da política agrícola comum 
O Parlamento Europeu (PE) vai discutir e votar na terça-feira a reforma da política
agrícola comum, na sequência do acordo alcançado com a presidência portuguesa do
Conselho em junho. 
 
 
Debates sobre a COVID-19, a última cimeira de líderes, a COP26 e a
União da Energia 
A sessão plenária será marcada por debates sobre o aumento de casos de COVID-19
na UE, a última reunião do Conselho Europeu, os resultados da COP26 e o estado da
União da Energia. 
 
 
Líder da oposição bielorrussa discursa perante os eurodeputados 
Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição bielorussa, vai discursar no Parlamento
Europeu num momento marcado pela crise geopolítica na fronteira entre a UE e a
Bielorrússia.
 
 
Orçamento da UE para 2022: investir mais na recuperação 
O PE vai votar o orçamento da UE para 2022, acordado com o Conselho em 15 de
novembro, que reforça os apoios para a saúde, a investigação, a ação climática, as
PME e os jovens, entre outros.
 
 
Introdução de um passaporte europeu de segurança social 
Os eurodeputados vão solicitar à Comissão que apresente no próximo ano uma
proposta legislativa para a criação de um passaporte europeu de segurança social. 
 
 
Estratégia farmacêutica da UE: medicamentos seguros e a preços
acessíveis 
O PE vai debater e votar as suas recomendações sobre a implementação da
estratégia farmacêutica da UE e as próximas revisões da legislação nesta matéria. 
 
 
Novas vias para uma migração laboral legal 
Os eurodeputados querem que a UE adote novas regras sobre migração legal para
dar resposta aos desafios demográficos da Europa e às necessidades do mercado de
trabalho.
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Reduzir a dependência da UE de matérias‑primas essenciais
importadas 
O PE vai discutir a possível criação de uma cadeia de valor sustentável de baterias
através do aprovisionamento de matérias‑primas essenciais, como o lítio, a partir de
instalações na UE. 
 
 
Desporto: eurodeputados opõem-se a “competições dissidentes” 
Num relatório sobre a política desportiva da UE, os eurodeputados opõem-se a
“competições dissidentes” e apelam a um modelo baseado na solidariedade,
inclusividade e mérito desportivo. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Condenação da violência policial contra o povo cigano na UE / Estado de direito na
Eslovénia / Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-11-22
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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
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-11-22
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming
http://www.epnewshub.eu


Reforma da política agrícola comum
 
O Parlamento Europeu (PE) vai discutir e votar na terça-
feira a reforma da política agrícola comum, na sequência
do acordo alcançado com a presidência portuguesa do
Conselho em junho. 
 
Os principais elementos da reforma da política agrícola comum (PAC) visam torná-la mais
ecológica, mais justa e mais flexível. A nova PAC reforça as medidas ambientais, em linha com
o Pacto Ecológico Europeu, e inclui pela primeira vez uma dimensão social, prevendo sanções
aos agricultores e a outros beneficiários que recebam pagamentos diretos caso estes não
assegurem condições de trabalho adequadas.
 
O texto acordado entre os negociadores do PE e da presidência portuguesa do Conselho, no
dia 25 de junho, prevê também medidas para assegurar um apoio mais direcionado para as
explorações agrícolas de menor dimensão, incluindo pagamentos redistributivos a favor das
pequenas e médias explorações, e para ajudar os jovens agricultores. Foi ainda negociada,
entre outras disposições, uma reserva permanente para situações de crise, destinada a ajudar
os agricultores em períodos de instabilidade dos preços ou do mercado.
 
A nova PAC cobrirá o período 2023-2027, aplicando-se até lá um regime transitório acordado
em 2020. Os Estados-Membros terão de apresentar à Comissão Europeia os seus projetos de
planos estratégicos nacionais.
 
Debate: 23/11/2021
 
Votação: 23/11/2021
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatores: Peter Jahr (PPE, DE), Ulrike Müller (Renew Europe, DE) e Eric Andrieu (S&D, FR)
 
Para saber mais
Reforma da política agrícola comum: textos dos acordos provisórios
Perguntas frequentes sobre o acordo sobre a reforma da PAC
Material multimédia: PAC
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11102-2021-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/common-agricultural-policy-cap_19201_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Hana RAISSI
(+32) 484 27 87 54
agri-press@europarl.europa.eu
@EP_Agriculture
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https://twitter.com/EP_Agriculture


Debates sobre a COVID-19, a última cimeira de
líderes, a COP26 e a União da Energia
 
A sessão plenária será marcada por debates sobre o
aumento de casos de COVID-19 na UE, a última reunião do
Conselho Europeu, os resultados da COP26 e o estado da
União da Energia. 
 
A coordenação das medidas dos Estados-Membros à luz do aumento de casos de COVID-19
na UE será discutida com um representante da Comissão na segunda-feira. Na quarta-feira à
tarde, será abordado o papel da UE no combate à pandemia a nível global: “como vacinar o
mundo”.
 
O debate com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão,
Ursula von der Leyen, sobre as conclusões da cimeira de líderes de 21 e 22 de outubro terá
lugar na terça-feira, às 15h00.
 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados discutirão com um representante da Comissão os
resultados da Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas (COP26), que decorreu de 31
de outubro a 12 de novembro, em Glasgow.
 
O debate sobre o estado da União da Energia, agendado para quarta-feira à tarde, vem no
seguimento de um relatório publicado pela Comissão, em 26 de outubro, que faz um balanço
dos progressos realizados pela UE na concretização da transição para as energias limpas,
cerca de dois anos após o lançamento do Pacto Ecológico Europeu.
 
COVID-19, preços da energia, transição verde e digital, migração e Estado de direito
 
Em 21 de outubro, os líderes europeus reuniram-se em Bruxelas para discutir a COVID-19, os
preços  da  energia,  o  comércio  e  as  relações  externas,  incluindo  a  COP26.  Realizaram
igualmente um debate sobre o Estado de direito. Em 22 de outubro, abordaram temas como a
migração e a transição digital da UE.
 
Debates: 22/11/2021, 23/11/2021 e 24/11/2021
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https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
https://www.consilium.europa.eu/media/52645/20211022-euco-conclusions-pt.pdf
https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_5554


Contactos 
 
 

Para saber mais
Situação da COVID-19 na UE: sítio Web do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças (ECDC)
Conclusões do Conselho Europeu, 21-22 de outubro de 2021
Mensagem do presidente do PE, David Sassoli, ao Conselho Europeu: A democracia, a
liberdade e o Estado de direito não são negociáveis
Resultados da COP26
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu apela a ambição na Cimeira do Clima
Estado da União da Energia em 2021: As fontes renováveis superam os combustíveis fósseis
como principal fonte de energia da UE

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
https://www.consilium.europa.eu/media/52645/20211022-euco-conclusions-pt.pdf
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14913/parlamento-europeu-apela-a-ambicao-na-cimeira-do-clima
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_5554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_5554


Líder da oposição bielorrussa discursa perante os
eurodeputados
 
Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição bielorussa,
vai discursar no Parlamento Europeu num momento
marcado pela crise geopolítica na fronteira entre a UE e a
Bielorrússia.
 
A intervenção de Sviatlana Tsikhanouskaya no hemiciclo de Estrasburgo está agendada para
quarta-feira, dia 24 de novembro, ao meio dia. No dia anterior, os eurodeputados vão debater
com  representantes  do  Conselho  e  da  Comissão  as  consequências  humanitárias  e  de
segurança  da  situação  na  Bielorrússia  e  na  sua  fronteira  com  a  UE.
 
Na sessão de 10 de novembro, o PE discutiu a escalada da crise humanitária na fronteira entre
a UE e a Bielorrússia, em especial na Polónia, com o chefe da diplomacia europeia, Josep
Borrell. Cinco dias depois, o Conselho da UE decidiu alargar o âmbito das sanções destinadas
a combater os ataques híbridos e a instrumentalização dos migrantes.
 
O PE tem condenado veementemente a  instrumentalização de seres humanos para fins
políticos pelo regime de Lukashenko, instando os Estados-Membros e as instituições da UE a
lidarem urgentemente com esta crise multidimensional e a ajudarem os migrantes bloqueados
nas fronteiras da UE com a Bielorrússia.
 
Numa resolução aprovada em 7 de outubro, os eurodeputados apelaram também a um apoio
inequívoco à oposição democrática bielorrussa na organização de eleições livres e justas, sob
observação internacional. Reiteraram ainda a urgência de expor a participação da Rússia na
repressão brutal do povo da Bielorrússia, bem como o seu envolvimento nas ações híbridas do
regime de Lukashenko contra a UE, incluindo a utilização de migrantes para fins políticos.
 
Debate com o Conselho e a Comissão: 23/11/2021
 
Alocução de Sviatlana Tsikhanouskaya: 24/11/2021
 
Para saber mais
Bielorrússia: Regime de Lukashenko deve ser levado ao Tribunal Internacional, diz
Parlamento Europeu (comunicado de imprensa de 7 de outubro de 2021)
Material multimédia: UE- Bielorrússia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-10-ITM-012_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-10-ITM-012_PT.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210930IPR13933/regime-de-lukashenko-deve-ser-levado-ao-tribunal-internacional-diz-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210930IPR13933/regime-de-lukashenko-deve-ser-levado-ao-tribunal-internacional-diz-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210930IPR13933/regime-de-lukashenko-deve-ser-levado-ao-tribunal-internacional-diz-pe
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/eu-belarus_18301_pk


Contactos 
 
 
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://twitter.com/EP_ForeignAff


Orçamento da UE para 2022: investir mais na
recuperação
 
O PE vai votar o orçamento da UE para 2022, acordado
com o Conselho em 15 de novembro, que reforça os
apoios para a saúde, a investigação, a ação climática, as
PME e os jovens, entre outros.
 
O acordo sobre o orçamento comunitário para o próximo ano prevê 169,5 mil milhões de euros
em dotações de autorização e 170,6 mil milhões em dotações de pagamento.
 
Paralelamente ao orçamento anual da UE para 2022, os Estados-Membros continuarão a
contar com o apoio do instrumento de recuperação NextGenerationEU e do seu elemento
central, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.
 
Cerca de 93% do orçamento da UE financia atividades em benefício dos cidadãos, regiões,
cidades, agricultores, investigadores, estudantes e empresas.
 
Debate: 23/11/2021
 
Votação: 24/11/2021
 
Processo: orçamental
 
Relatores: Karlo Ressler (PPE, HR) e Damian Boeselager (Verdes/ALE, DE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Documentos relativos ao procedimento orçamental 2022
Comunicado de imprensa do PE sobre o acordo alcançado com o Conselho em 15 de
novembro de 2021

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/committees/pt/budg/budgetary-procedures/2022-procedure
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery


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


Introdução de um passaporte europeu de
segurança social
 
Os eurodeputados vão solicitar à Comissão que apresente
no próximo ano uma proposta legislativa para a criação de
um passaporte europeu de segurança social. 
 
Desde 2014, o Parlamento Europeu tem vindo a solicitar à Comissão que apresente uma
proposta para criar um Número Europeu de Segurança Social (NESS). Este ano, no plano de
ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Comissão anunciou que iria lançar um projeto-
piloto para explorar o lançamento de um passaporte europeu de segurança social (PESS) até
2023.
 
Na Cimeira do Porto, organizada pela presidência portuguesa do Conselho em 7 e 8 de maio,
foi assinado o Compromisso Social do Porto entre o Conselho, a Comissão, o Parlamento
Europeu e  parceiros  sociais,  numa união de esforços para  consolidar  o  compromisso já
assumido com o Pilar  Europeu dos Direitos  Sociais.
 
O debate em plenário realiza-se na segunda-feira e será seguido da votação de uma resolução
na quinta-feira.
 
Perguntas dos eurodeputados à Comissão
 
- Em 2017, a Comissão anunciou que iria lançar um NESS, mas até à data não apresentou
uma proposta concreta. Pode a Comissão comprometer-se a facultar ao Parlamento o acesso a
todos os documentos e elementos de prova pertinentes em que baseou a sua decisão de não
mais explorar o lançamento de um NESS?
 
-  É  urgentemente  necessária  uma  proposta  legislativa  para  criar  um PESS.  É  possível
antecipar o calendário da proposta de 2023 para 2022, a fim de melhorar as hipóteses de
alcançar um acordo na atual legislatura?
 
- De que forma tenciona a Comissão assegurar que um PESS permitirá a verificação em tempo
real do local de trabalho, do local de emprego, da relação de trabalho, da identidade, das
prestações de segurança social normalizadas, das disposições e dos certificados pertinentes
previstos no Regulamento (CE) n.º 883/2004, de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação
dos sistemas de segurança social?
 
-  Pode a Comissão confirmar que o PESS abrangerá todos os cidadãos e trabalhadores
móveis, incluindo os trabalhadores por conta própria, bem como todos os cidadãos móveis de
países terceiros?
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
https://www.2021portugal.eu/pt/cimeira-social-do-porto/compromisso-social-do-porto/


- Como tenciona a Comissão investigar a viabilidade de permitir que os Estados-Membros
utilizem o PESS para tirarem partido das informações disponibilizadas nos cartões nacionais ou
em instrumentos comparáveis para efeitos do direito laboral, caso existam? Pode também
comprometer-se a avaliar quais os outros domínios do direito laboral da UE que poderiam ser
incluídos no âmbito de aplicação do PESS?
 
- Como tenciona a Comissão garantir que as normas da UE em matéria de proteção de dados
serão rigorosamente aplicadas,  de modo a  que os  dados só estejam disponíveis  para  o
trabalhador  e  as  autoridades nacionais  em causa?
 
- De que forma um PESS se relacionaria com outras iniciativas e processos de digitalização,
tais como a notificação prévia dos trabalhadores destacados, a identificação eletrónica, o
Cartão Europeu de Seguro de Doença, o Intercâmbio Eletrónico de Informações de Segurança
Social (EESSI) e o Portal Digital Único?
 
Debate: 22/11/2021
 
Votação: 25/11/2021
 
Processo: pergunta oral e resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Cimeira Social do Porto, 7 e 8 de maio de 2021

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Ingelise DE BOER
(+32) 470 89 04 91
empl-press@europarl.europa.eu
@EPSocialAffairs
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https://www.2021portugal.eu/pt/cimeira-social-do-porto/
https://twitter.com/EPSocialAffairs


Estratégia farmacêutica da UE: medicamentos
seguros e a preços acessíveis
 
O PE vai debater e votar as suas recomendações sobre a
implementação da estratégia farmacêutica da UE e as
próximas revisões da legislação nesta matéria. 
 
A nova estratégia farmacêutica é um dos pilares da “União Europeia da Saúde”, devendo
contribuir para a criação de um sistema farmacêutico da UE preparado para o futuro e resiliente
às crises.
 
O relatório da comissão parlamentar do Ambiente e da Saúde Pública aborda questões como o
acesso a medicamentos e a acessibilidade dos preços, as cadeias de abastecimento, o apoio à
investigação em função das necessidades dos doentes e dos sistemas de saúde e a inovação
e a sustentabilidade da indústria farmacêutica.
 
Os eurodeputados propõem também medidas para prevenir a escassez de medicamentos na
sequência das lições aprendidas com a pandemia de COVID-19.
 
A estratégia farmacêutica abrange todo o ciclo dos medicamentos, incluindo a investigação, os
ensaios,  a  autorização,  o  consumo  e  a  eliminação.  Deverá  também  contribuir  para  a
consecução  do  objetivo  da  neutralidade  climática.
 
Debate: 22/11/2021
 
Votação: 24/11/2021
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatora: Dolors Montserrat (PPE, ES)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre uma estratégia farmacêutica para a Europa

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-9-2021-0317_PT.html


Dana POPP
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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Novas vias para uma migração laboral legal
 
Os eurodeputados querem que a UE adote novas regras
sobre migração legal para dar resposta aos desafios
demográficos da Europa e às necessidades do mercado de
trabalho.
 
O relatório de iniciativa legislativa da comissão parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça
e dos Assuntos Internos propõe, entre outras medidas, a criação de uma “reserva de talentos”
à escala da União para os nacionais de países terceiros que pretendam candidatar-se a um
emprego  com  vista  a  migrar  legalmente  para  um  Estado-Membro,  bem  como  para  os
empregadores  que  procurem  potenciais  trabalhadores  em  países  fora  da  UE.
 
As  parcerias  entre  os  Estados-Membros  e  os  países  terceiros  devem  ser  abertas  a
trabalhadores de todos os níveis de competências, dizem os parlamentares, propondo medidas
adicionais para impedir a exploração laboral.
 
Em setembro, o Parlamento Europeu aprovou a revisão da diretiva “Cartão Azul UE”, que
proporciona um canal seguro e legal de entrada na UE a trabalhadores altamente qualificados
de países terceiros, após um acordo alcançado com a presidência portuguesa do Conselho em
17 de maio.
 
Debate: 23/11/2021
 
Votação: 25/11/2021
 
Processo: relatório de iniciativa legislativa
 
Relatora: Abir Al-Sahlani (Renew Europe, SE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório que contém recomendações à Comissão sobre legislação em matéria de migração
legal

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/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_PT.html
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Polona TEDESKO
(+32) 470 884 282
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://twitter.com/EP_Justice


Reduzir a dependência da UE de matériasprimas
essenciais importadas
 
O PE vai discutir a possível criação de uma cadeia de valor
sustentável de baterias através do aprovisionamento de
matérias‑primas essenciais, como o lítio, a partir de
instalações na UE. 
 
Atualmente, a UE fornece apenas 1% das matérias‑primas para a energia eólica, menos de 1%
das baterias de lítio, menos de 1% das pilhas de combustível, apenas 2% das matérias‑primas
relevantes para a robótica e apenas 1% dos módulos fotovoltaicos à base de silício, refere um
relatório da comissão parlamentar da Indústria,  da Investigação e da Energia que vai ser
debatido em plenário na segunda-feira e votado na quarta-feira.
 
O documento “constata a possibilidade de desenvolver uma cadeia de valor das baterias
responsável e sustentável através do aprovisionamento de matérias‑primas essenciais, como
grafite, cobalto e lítio, a partir de novas instalações na UE”.
 
Os eurodeputados defendem que uma estratégia europeia de matérias‑primas essenciais,
necessárias para a dupla transição verde e digital, “deve incluir elevadas normas ambientais e
sociais”, notando que o aprovisionamento “está muitas vezes associado a impactos ambientais
potencialmente significativos, como a perda de biodiversidade ou a contaminação do ar, do
solo e da água, bem como a eventuais conflitos com as comunidades locais”.
 
Os  parlamentares  exortam a  Comissão  Europeia  a  ter  devidamente  em conta  todas  as
externalidades ambientais relativas à extração e transformação na sua análise de risco do
aprovisionamento e apelam a um debate abrangente com a participação de todas as partes
interessadas.  Os  intervenientes  devem  promover  projetos  que  assegurem  um
aprovisionamento responsável e sustentável de matérias‑primas essenciais na UE para apoiar
a  produção  local  e  sensibilizar  para  as  pegadas  ambientais  das  importações  de
matérias‑primas  essenciais  de  fora  da  UE.
 
O aprovisionamento de muitas matérias‑primas essenciais está altamente concentrado fora da
União, com a China a fornecer 98% do aprovisionamento da UE de elementos de terras raras,
de acordo com dados da Comissão Europeia.
 
Debate: 22/11/2021
 
Votação: 24/11/2021
 
Processo: relatório de iniciativa
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0280_PT.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0474


Relatora: Hildegard Bentele (PPE, DE) 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre uma estratégia europeia para as matérias‑primas essenciais
Matérias-primas essenciais nas políticas externas da UE (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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0280_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690606/EPRS_BRI(2021)690606_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Industry


Desporto: eurodeputados opõem-se a
“competições dissidentes”
 
Num relatório sobre a política desportiva da UE, os
eurodeputados opõem-se a “competições dissidentes” e
apelam a um modelo baseado na solidariedade,
inclusividade e mérito desportivo. 
 
O debate em plenário realiza-se na segunda-feira e a votação na terça-feira.
 
Após  a  aprovação  do  relatório  em  sede  de  comissão  parlamentar,  o  relator,  Tomasz
Frankowski (PPE, PL), disse: “Precisamos de um maior envolvimento político da UE e de mais
financiamento no desporto. A nossa principal tarefa como eurodeputados é melhorar e proteger
um modelo desportivo baseado nos valores da Europa para a próxima geração. Temos de
trabalhar em conjunto contra as forças que ameaçam este modelo e que procuram miná-lo com
uma visão puramente baseada no lucro do desporto. É por isso que somos contra uma Super
Liga fechada de clubes de elite no futebol europeu. O desporto é um direito de todos. Isto é
algo que o desporto europeu deve sempre defender".
 
Debate: 22/11/2021
 
Votação: 23/11/2021
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator: Tomasz Frankowski (PPE, PL)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a política desportiva da UE: avaliação e eventual rumo futuro

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Agnese KRIVADE
(+32) 470 89 01 46
cult-press@europarl.europa.eu
@EPCulture
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•

•

•

•

•

Outros assuntos em destaque
 
Condenação da violência policial contra o povo cigano na
UE / Estado de direito na Eslovénia / Dia Internacional da
Eliminação da Violência contra as Mulheres
 

Condenação da violência policial  contra o povo cigano na UE -  declarações do
Conselho e da Comissão, seguidas de debate,  na terça-feira
 
Situação  na  Bósnia-Herzegovina  -  declarações  do  Conselho  e  da  Comissão,
seguidas  de  debate,  na  terça-feira
 
Direitos fundamentais e Estado de direito na Eslovénia, em particular os atrasos na
nomeação de procuradores para a Procuradoria Europeia (EPPO) - declarações do
Conselho e da Comissão, seguidas de debate, na quarta-feira, e votação de uma
resolução na sessão plenária de dezembro
 
Plano  de  Ação  Europeu  contra  as  Doenças  Raras  -  declaração  da  Comissão,
seguida  de  debate,  na  quarta-feira
 
Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres e ponto de situação
sobre a ratificação da Convenção de Istambul  -  declarações do Conselho e da
Comissão,  seguidas de debate,  na quinta-feira
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