
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  13  a  16  de
dezembro  de  2021,  Estrasburgo
 
Cerimónia de entrega do Prémio Sakharov 2021 a Alexei Navalny 
O Parlamento Europeu (PE) vai atribuir o Prémio Sakharov ao político russo da
oposição e ativista anticorrupção Alexei Navalny, que se encontra detido e que será
representado pela sua filha.
 
 
Lei dos Mercados Digitais: pôr fim às práticas desleais das grandes
plataformas em linha 
O PE vai debater e votar a sua posição sobre a proposta de lei relativa aos mercados
digitais, que estabelece obrigações e proibições para as grandes plataformas em linha
que operam na UE. 
 
 
Debate sobre a cimeira europeia de 16 de dezembro e a situação da
COVID-19 
A assembleia vai discutir com o Conselho e a Comissão os assuntos na agenda da
cimeira de líderes, como a COVID-19 e a variante Ómicron, a gestão de crises, os
preços da energia e a defesa. 
 
 
Ponto de situação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Os planos nacionais de recuperação e resiliência, o seu alinhamento com os objetivos
acordados na UE e os países cujos planos ainda não foram aprovados estarão em
destaque noutro debate. 
 
 
Melhorar o desempenho energético dos edifícios  
Os incentivos à renovação dos edifícios e o combate à pobreza energética na UE são
abordados num relatório que vai ser discutido antes de a Comissão apresentar a sua
proposta nesta matéria. 
 
 
Medidas para combater a desigualdade e a discriminação das
mulheres 
A eurodeputada Sandra Pereira vai apresentar um relatório que propõe medidas para
superar as desigualdades entre homens e mulheres, como políticas de valorização
laboral e social. 
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Prevenção e punição da ciberviolência de género em toda a UE 
Num relatório distinto, os parlamentares vão solicitar à Comissão Europeia que
apresente uma proposta legislativa para combater a ciberviolência de género na UE. 
 
 
Receios de uma invasão russa da Ucrânia: debate com Josep Borrell 
Os eurodeputados vão debater com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, as
movimentações militares russas na fronteira com a Ucrânia e votar uma resolução
sobre este assunto. 
 
 
Fronteira UE-Bielorrússia: debate com Conselho e Comissão sobre
alterações às regras de asilo  
O PE vai discutir as medidas de emergência destinadas à Polónia, Letónia e Lituânia
para fazer face à situação nas fronteiras com a Bielorrússia e o seu impacto no direito
de asilo. 
 
 
Funcionamento do sistema de recursos próprios da UE 
Um relatório do qual o eurodeputado José Manuel Fernandes é coautor propõe
alterações a uma proposta da Comissão para assegurar o bom funcionamento do
sistema de recursos próprios da UE.
 
 
Outros assuntos em destaque 
30.º aniversário da dissolução da União Soviética / Ano Europeu da Juventude 2022 /
Diretrizes da Comissão sobre linguagem inclusiva / Proibição da utilização de animais
selvagens em circos
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-12-13
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-12-13
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


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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Cerimónia de entrega do Prémio Sakharov 2021
a Alexei Navalny
 
O Parlamento Europeu (PE) vai atribuir o Prémio Sakharov
ao político russo da oposição e ativista anticorrupção
Alexei Navalny, que se encontra detido e que será
representado pela sua filha.
 
A cerimónia de entrega do prémio realiza-se na quarta-feira, 15 de dezembro, ao meio dia
(hora em Estrasburgo, 11h00 em Lisboa).
 
Alexei Navalny, que está atualmente detido na Rússia, será representado no hemiciclo de
Estrasburgo pela sua filha, Daria Navalnaya, que receberá o prémio das mãos do presidente do
Parlamento Europeu, David Sassoli.
 
Após a  cerimónia,  o  presidente  do PE e Leonid  Volkov,  um dos assessores políticos de
Navalny que foi o seu chefe de gabinete durante a campanha eleitoral para as presidenciais
russas de 2018, irão dar uma conferência de imprensa conjunta, pelas 12h45, na sala de
conferências de imprensa do PE (sala Daphne Caruana Galizia, edifício Louise Weiss, N-
1/201).
 
A cerimónia de entrega do Prémio Sakharov e a conferência de imprensa serão transmitidas
em direto no sítio Web do PE (Centro Multimédia) e no Europe by Satellite (EbS).
 
Leonid Volkov e Daria Navalnaya irão também participar numa reunião conjunta das comissões
parlamentares dos Assuntos Externos e do Desenvolvimento e da subcomissão dos Direitos
Humanos, na segunda-feira, das 19h45 às 21h15, e num seminário para jornalistas, agendado
para terça-feira, às 15h30.
 
Todos os anos, desde 1988, o PE atribui o Prémio Sakharov (assim chamado em homenagem
ao dissidente soviético Andrei Sakharov) a pessoas ou organizações que se destacam na
defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.
 
Entrega do Prémio Sakharov: 15/12/2021
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: Alexei Navalny vence Prémio Sakharov 2021 do Parlamento
Europeu (20 de outubro de 2021)
Comunidade do Prémio Sakharov
Material multimédia: Prémio Sakharov 2021
Material multimédia: UE - Rússia
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211201IPR18502/press-seminar-european-parliament-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/home
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalny-vence-premio-sakharov-2021-do-parlamento-europeu
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalny-vence-premio-sakharov-2021-do-parlamento-europeu
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/sakharov-prize-2021_20502_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/eu-russia_18701_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


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@ep.europa.eu
@EP_HumanRights
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https://twitter.com/EP_HumanRights


Lei dos Mercados Digitais: pôr fim às práticas
desleais das grandes plataformas em linha
 
O PE vai debater e votar a sua posição sobre a proposta de
lei relativa aos mercados digitais, que estabelece
obrigações e proibições para as grandes plataformas em
linha que operam na UE. 
 
A proposta de regulamento, que vai ser discutida na terça-feira e votada no dia seguinte, proíbe
certas práticas comerciais desleais das grandes plataformas que atuam como “controladores
de  acesso”  ao  mercado  (gatekeepers).  Permite  também  à  Comissão  Europeia  realizar
investigações  e  sancionar  os  comportamentos  desleais.
 
As alterações aprovadas na comissão parlamentar do Mercado Interno e da Proteção dos
Consumidores, no dia 23 de novembro, estabelecem novas obrigações e proibições para essas
grandes plataformas, com vista a assegurar condições de concorrência equitativas.
 
As regras propostas serão aplicáveis aos principais fornecedores dos “serviços essenciais de
plataforma” mais propensos a práticas desleais, como serviços de intermediação em linha,
redes sociais, motores de pesquisa, sistemas operativos, serviços de publicidade, computação
em nuvem e plataformas de partilha de vídeos que se enquadrem nos critérios relevantes para
serem designados como controladores de acesso.  Os eurodeputados incluíram ainda os
programas de navegação em linha (web browsers),  os  assistentes  virtuais  e  a  televisão
conectada.
 
Outras alterações introduzidas à proposta da Comissão estão relacionadas com a identificação
dos controladores de acesso com base em determinados limiares, a lista de obrigações e
proibições, incluindo novas disposições sobre a publicidade direcionada e a interoperabilidade
de serviços, restrições às chamadas "aquisições assassinas", os poderes de investigação e de
execução da Comissão e das autoridades nacionais da concorrência, bem como o montante
das sanções.
 
O texto aprovado em plenário dará à equipa do PE o mandato para iniciar as negociações com
o Conselho da UE, que terão início sob a presidência francesa (primeiro semestre de 2022),
tendo em vista chegar a um acordo sobre esta legislação.
 
Mais informação neste comunicado de imprensa.
 
Debate: 14/12/2021
 
Votação: 14/12/2021 e 15/12/2021
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


Processo: processo legislativo ordinário (codecisão)
 
Relator: Andreas Schwab (PPE, DE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta relativa à disputabilidade e equidade dos mercados no setor digital
(Regulamento Mercados Digitais)
Comunicado de imprensa após a votação na comissão parlamentar do Mercado Interno e da
Proteção dos Consumidores (23 de novembro de 2021)
Observatório legislativo
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imco-press@europarl.europa.eu
@EP_SingleMarket
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Debate sobre a cimeira europeia de 16 de
dezembro e a situação da COVID-19
 
A assembleia vai discutir com o Conselho e a Comissão os
assuntos na agenda da cimeira de líderes, como a COVID-
19 e a variante Ómicron, a gestão de crises, os preços da
energia e a defesa. 
 
O debate em plenário realiza-se na quarta-feira, 15 de dezembro, a partir das 9h00, e servirá
também para avaliar a resposta da UE ao surgimento de novas variantes da COVID-19 a nível
global.
 
No dia 16 de dezembro, os chefes de Estado e de Governo da UE reunir-se-ão em Bruxelas
para debater a evolução da situação relacionada com a COVID-19, a gestão de crises e a
resiliência,  os  preços  da  energia,  a  segurança  e  defesa,  a  migração  e  a  situação  na
Bielorrússia.
 
Debate: 15/12/2021
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Ordem do dia do Conselho Europeu, 16 de dezembro de 2021

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Estefanía NARRILLOS
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Andreas KLEINER
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2021/12/16-17/


Ponto de situação do Mecanismo de Recuperação
e Resiliência
 
Os planos nacionais de recuperação e resiliência, o seu
alinhamento com os objetivos acordados na UE e os
países cujos planos ainda não foram aprovados estarão
em destaque noutro debate. 
 
Os eurodeputados deverão indagar  se os planos nacionais  de recuperação e  resiliência
cumprem os requisitos acordados a nível da UE para as transições verde e digital, bem como
se as ações previstas contribuem para os objetivos sociais estabelecidos no regulamento
relativo  ao Mecanismo de Recuperação e  Resiliência  (MRR),  incluindo nos domínios  do
emprego,  da educação e  da saúde.
 
Durante o debate, agendado para quarta-feira à tarde, os parlamentares deverão também
insistir em que as reformas e os investimentos devem ser adequadamente acompanhados e
instar os Estados-Membros cujos planos ainda não foram aprovados a adotar medidas para pôr
termo a essa situação. A falta de progressos nas conversações com os governos húngaro e
polaco e as preocupações relativas ao Estado de direito deverão também ser abordadas.
 
Contexto
 
O MRR é o principal pilar do plano de recuperação europeu (Next Generation EU), criado para
ajudar financeiramente os Estados-Membros a combater os efeitos económicos e sociais da
pandemia de COVID-19 e a tornar a economia europeia mais resistente a futuros choques.
 
O  regulamento  que  cria  o  MRR foi  assinado  no  dia  12  de  fevereiro,  sob  a  presidência
portuguesa do Conselho da UE. Portugal foi o primeiro Estado-Membro a apresentar o seu
plano nacional de recuperação e resiliência, em 22 de abril, tendo este sido aprovado pela
Comissão Europeia em 16 de junho e obtido a luz verde do Conselho em 13 de julho.
 
Até à data, foram adotados os planos nacionais de 22 Estados-Membros. O plano dos Países
Baixos ainda não foi apresentado e a Comissão ainda não aprovou os da Hungria, Polónia,
Suécia e Bulgária.
 
A Comissão já desembolsou 52,3 mil milhões de euros de pré-financiamento a 17 Estados-
Membros. No dia 3 de dezembro, adotou uma avaliação preliminar positiva do pedido de
Espanha para o desembolso de 10 mil milhões de euros de subvenções no âmbito do MRR,
sendo este  o  primeiro  pedido  de  pagamento  apresentado  por  um Estado-Membro  a  ser
aprovado pelo  executivo  comunitário.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.POR
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/conselho-da-uniao-europeia-aprova-mecanismo-de-recuperacao-e-resiliencia/
https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/conselho-da-uniao-europeia-aprova-mecanismo-de-recuperacao-e-resiliencia/


De acordo com um inquérito Eurobarómetro da Comissão Europeia, o apoio financeiro prestado
pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência foi considerado positivo por 77% dos europeus
inquiridos.
 
Debate: 15/12/2021
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de
2021 que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência
NextGenerationEU: Comissão Europeia aprova plano de recuperação e resiliência de Portugal
no montante de 16,6 mil milhões de euros (16 de junho de 2021)
Conselho dá luz verde aos primeiros desembolsos destinados à recuperação (13 de julho de
2021)

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://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.POR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_2985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_2985
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://twitter.com/EP_Economics


Melhorar o desempenho energético dos edifícios 
 
Os incentivos à renovação dos edifícios e o combate à
pobreza energética na UE são abordados num relatório que
vai ser discutido antes de a Comissão apresentar a sua
proposta nesta matéria. 
 
Em  2020,  8%  da  população  europeia  afirmou  não  ser  capaz  de  manter  a  sua  casa
adequadamente  quente,  de  acordo  com  um  inquérito  realizado  à  escala  da  UE.  As
percentagens mais elevadas registaram-se na Bulgária (27%), Lituânia (23%), Chipre (21%), e
Portugal e Grécia (ambos com 17%).
 
Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo de energia e 36% das emissões
de gases com efeito de estufa relacionadas com a energia da UE. No entanto, a taxa de
renovação dos edifícios é atualmente muito baixa, rondando os 1% por ano, e os programas de
renovação nem sempre incluem a melhoria da eficiência energética nem o aumento das fontes
de energia renováveis.
 
De  acordo  com  uma  avaliação  da  Comissão,  nos  agregados  familiares  da  UE  só  o
aquecimento  e  a  água  quente  representam  79%  do  consumo  total  final  de  energia.
 
Incentivos à renovação dos edifícios e à melhoria da eficiência energética
 
O relatório  da  comissão  parlamentar  da  Indústria,  da  Investigação e  da  Energia  vai  ser
discutido e votado em plenário na mesma semana em que a Comissão Europeia deverá
apresentar a sua proposta de revisão da diretiva relativa ao desempenho energético dos
edifícios.
 
Os eurodeputados recordam que a renovação é um domínio emblemático para o investimento
e a reforma no âmbito  do Mecanismo de Recuperação e Resiliência,  salientando que “o
estabelecimento de uma ligação entre a renovação de edifícios e os fundos de recuperação
constitui uma oportunidade económica e um meio para os Estados-Membros reduzirem as
emissões de gases com efeito de estufa”.
 
O relatório refere a importância de criar incentivos adequados para a renovação dos edifícios,
bem  como  medidas  financeiras  condicionadas  à  melhoria  da  eficiência  energética  e  à
poupança de energia, a fim de garantir a exequibilidade das renovações do ponto de vista
financeiro.
 
A Comissão deve monitorizar de perto o alinhamento dos objetivos das estratégias nacionais
de renovação a longo prazo com a chamada Vaga de Renovação, com as avaliações do
aquecimento e da refrigeração exigidas pela Diretiva Eficiência Energética e pela Diretiva
Energias Renováveis, bem como com as novas metas em matéria de clima e energia para
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0321_PT.html
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/search?query=eyJjYXRlZ29yeU9iamVjdHMiOltdLCJjYXRlZ29yaWVzIjpbXSwidHlwZU9iamVjdHMiOltdLCJ0eXBlcyI6W10sImRlcGFydG1lbnRPYmplY3RzIjpbXSwiZGVwYXJ0bWVudHMiOltdLCJsYW5ndWFnZSI6ImVuIiwia2V5d29yZHNTZWFyY2hUeXBlIjoiQUxMIiwidGFyZ2V0IjoiVElUTEVfQU5EX0NPTlRFTlQiLCJzb3J0QnkiOiJET0NVTUVOVF9EQVRFX0RFU0MiLCJpc1JlZ3VsYXIiOnRydWUsImtleXdvcmRzIjoibGlzdGUgZGVzIHBvaW50cyBwcsOpdnVzIiwicmVmZXJlbmNlIjoiIiwicGFnZSI6MX0%3D
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/search?query=eyJjYXRlZ29yeU9iamVjdHMiOltdLCJjYXRlZ29yaWVzIjpbXSwidHlwZU9iamVjdHMiOltdLCJ0eXBlcyI6W10sImRlcGFydG1lbnRPYmplY3RzIjpbXSwiZGVwYXJ0bWVudHMiOltdLCJsYW5ndWFnZSI6ImVuIiwia2V5d29yZHNTZWFyY2hUeXBlIjoiQUxMIiwidGFyZ2V0IjoiVElUTEVfQU5EX0NPTlRFTlQiLCJzb3J0QnkiOiJET0NVTUVOVF9EQVRFX0RFU0MiLCJpc1JlZ3VsYXIiOnRydWUsImtleXdvcmRzIjoibGlzdGUgZGVzIHBvaW50cyBwcsOpdnVzIiwicmVmZXJlbmNlIjoiIiwicGFnZSI6MX0%3D
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1835


cada Estado-Membro em função do seu parque imobiliário, insistem os eurodeputados.
 
Medidas para combater a pobreza energética
 
Os parlamentares  solicitam aos  Estados-Membros  que incluam nas  suas  estratégias  de
renovação a longo prazo políticas e medidas destinadas a “abordar a pobreza energética e os
edifícios com pior desempenho no seu parque imobiliário nacional e a combater as distorções
do mercado e as aquisições especulativas que provocam o aumento das rendas, afetando de
forma desproporcionada os inquilinos com baixos rendimentos”.
 
O relatório recorda que “o ónus imposto aos consumidores mais vulneráveis, resultante da
variabilidade nos mercados da energia, pode ser significativamente reduzido, melhorando a
eficiência energética dos edifícios”. Salienta também a necessidade de assegurar um apoio
financeiro flexível e mecanismos a favor destes consumidores, a fim de ajudar a combater a
pobreza energética.
 
Um sistema de rotulagem para os materiais de construção
 
Os eurodeputados apoiam o uso de materiais de construção sustentáveis, inovadores e não
tóxicos e propõem a criação de um sistema de rotulagem da economia circular, baseado em
normas e critérios específicos ambientais aplicáveis a certos materiais.
 
O relatório salienta que os materiais derivados da madeira podem desempenhar um papel na
substituição de alternativas à base de combustíveis  fósseis na construção de edifícios e
destaca o seu potencial  de armazenamento de carbono a longo prazo.
 
As estratégias de renovação a longo prazo devem incluir  os benefícios mais amplos das
renovações, nomeadamente no que respeita à saúde, à segurança, ao conforto térmico e à
qualidade do ar em espaços fechados, acrescenta o documento.
 
Tecnologias inteligentes nos edifícios 
 
A revisão  da  diretiva  relativa  ao  desempenho  energético  dos  edifícios  deve  servir  para
continuar a promover tecnologias inteligentes, que podem desempenhar um papel importante
no aumento da eficiência energética.
 
Os eurodeputados incentivam a utilização de tecnologias  emergentes,  como contadores
inteligentes, carregamento inteligente, aparelhos de aquecimento inteligentes, tecnologias de
armazenamento e sistemas de gestão de energia interoperáveis com a rede energética, bem
como a modelização e simulação 3D e a inteligência artificial, para impulsionar a redução das
emissões de carbono em todas as fases do ciclo de vida de um edifício, começando nas fases
de planeamento e conceção e continuando na construção, nas operações e na renovação.
 
A eurodeputada portuguesa Marisa Matias foi a relatora-sombra do Grupo da Esquerda para o
relatório sobre a aplicação da diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios.
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Debate: 13/12/2021
 
Votação: 14/12/2021 e 15/12/2021
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator:Seán Kelly (EPP, IE)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a aplicação da diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios

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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Medidas para combater a desigualdade e a
discriminação das mulheres
 
A eurodeputada Sandra Pereira vai apresentar um relatório
que propõe medidas para superar as desigualdades entre
homens e mulheres, como políticas de valorização laboral
e social. 
 
O relatório analisa a situação das mulheres na UE entre 2018 e 2020, alertando para os
problemas que ainda marcam a sua vida nos vários Estados-Membros.
 
“A realidade impõe-se e determina a urgência da mudança de políticas, nomeadamente no
combate às desigualdades, na valorização dos salários, na defesa e promoção de serviços
públicos,  universais e de qualidade,  como o acesso gratuito à saúde e à educação, mas
também na acessibilidade à habitação e à justiça. Tudo isto é central para a igualdade”, disse a
eurodeputada Sandra Pereira (Grupo da Esquerda) aquando da votação do seu relatório na
comissão parlamentar dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros.
 
A relatora quer que sejam tomadas medidas concretas que representem avanços efetivos nas
condições de vida e nos direitos das mulheres, defendendo o direito ao trabalho com direitos, a
eliminação das discriminações salariais, a erradicação da precariedade, o reforço da proteção
social, a garantia de acesso a serviços de saúde, incluindo no que diz respeito aos direitos
sexuais e reprodutivos, e o combate a todas as formas de violência contra as mulheres.
 
Debate: 13/12/2021
 
Votação: 14/12/2021 e 15/12/2021
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatora: Sandra Pereira (Grupo da Esquerda, PT)
 
Para saber mais
Relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia no período 2018-
2020
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Nicolas DELALEU
(+32) 471 95 35 11
femm-press@europarl.europa.eu
@EP_GenderEqual
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Prevenção e punição da ciberviolência de género
em toda a UE
 
Num relatório distinto, os parlamentares vão solicitar à
Comissão Europeia que apresente uma proposta
legislativa para combater a ciberviolência de género na UE.
 
Essa proposta de diretiva deve estabelecer regras mínimas relativas à definição do crime de
ciberviolência de género e às sanções aplicáveis, medidas para promover e apoiar a ação dos
Estados-Membros no domínio da prevenção deste crime, bem como medidas para proteger,
apoiar e garantir a reparação das vítimas.
 
O ciberassédio, a ciberperseguição, a ciberintimidação, o trolling (mensagens provocadoras,
negativas ou controversas com a intenção de provocar discussões), o discurso de ódio em
linha,  o  flaming  (troca  de  insultos),  o  doxxing  (revelação  de  dados  pessoais  sem
consentimento)  e  o  abuso  sexual  baseado  em  imagens  são  os  tipos  mais  comuns  de
ciberviolência de género. Alguns Estados-Membros adotaram legislação específica sobre
apenas algumas destas formas de violência, não existindo atualmente um quadro jurídico a
nível europeu sobre esta matéria.
 
Sete em cada dez mulheres já foram vítimas de ciberperseguição, de acordo com o Instituto
Europeu para a Igualdade de Género.
 
Debate: 13/12/2021
 
Votação: 14/12/2021
 
Processo: relatório de iniciativa legislativa
 
Relatoras: Sylwia Spurek (Verdes/ALE, PL) e Elissavet Vozemberg Vrionidi (PPE, EL)
 
Para saber mais
Relatório que contém recomendações à Comissão sobre o combate à violência com base no
género: ciberviolência
Ciberviolência (Serviço de Estudos do PE)
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice

Nicolas DELALEU
(+32) 471 95 35 11
femm-press@europarl.europa.eu
@EP_GenderEqual
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Receios de uma invasão russa da Ucrânia: debate
com Josep Borrell
 
Os eurodeputados vão debater com o chefe da diplomacia
europeia, Josep Borrell, as movimentações militares
russas na fronteira com a Ucrânia e votar uma resolução
sobre este assunto. 
 
O debate em plenário realiza-se na terça-feira à tarde e será seguido da votação de uma
resolução na quinta-feira.
 
Debate: 14/12/2021
 
Votação: 16/12/2021
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Material multimédia: UE - Ucrânia
Material multimédia: UE - Rússia

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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Fronteira UE-Bielorrússia: debate com Conselho e
Comissão sobre alterações às regras de asilo 
 
O PE vai discutir as medidas de emergência destinadas à
Polónia, Letónia e Lituânia para fazer face à situação nas
fronteiras com a Bielorrússia e o seu impacto no direito de
asilo. 
 
A Comissão apresentou, no dia 1 de dezembro, uma proposta com medidas temporárias em
matéria de asilo e de regresso que visam conferir à Polónia, à Letónia e à Lituânia uma maior
flexibilidade para lidarem com a situação que se vive nas fronteiras externas da UE com a
Bielorrússia, na sequência da instrumentalização de migrantes e requerentes de asilo pelo
regime de Lukashenko.
 
A proposta de decisão daria às autoridades destes três países a possibilidade de prorrogar o
prazo de registo dos pedidos de proteção internacional. O procedimento de asilo, durante o
qual os requerentes estão sujeitos a certas restrições, poderia estender-se por 16 semanas, ao
passo que o retorno de migrantes aos países de origem poderia ser simplificado e acelerado.
 
Estas  medidas temporárias,  que deverão ser  aplicáveis  por  seis  meses,  só  poderão ser
adotadas pelo Conselho da UE, onde estão representados os governos nacionais, e entrar em
vigor após a consulta do Parlamento Europeu.
 
Durante  o  debate  em  plenário,  na  quarta-feira  à  tarde,  vários  eurodeputados  deverão
questionar os méritos da adoção desta proposta de decisão, tendo em conta o atual contexto
humanitário, bem como o facto de este instrumento jurídico contornar o papel de colegislador
do Parlamento Europeu.
 
Debate: 15/12/2021
 
Para saber mais
Comissão propõe medidas temporárias para fazer face à situação de emergência na fronteira
externa da UE com a Bielorrússia (1 de dezembro de 2021)
Bielorrússia: Regime de Lukashenko deve ser levado ao Tribunal Internacional, diz
Parlamento Europeu (comunicado de imprensa de 7 de outubro de 2021)
Debate no PE sobre a escalada da crise humanitária na fronteira UE-Bielorrússia, em especial
na Polónia (10 de novembro de 2021)
Debate no PE sobre a situação na Bielorrússia e na sua fronteira com a UE: consequências
para a segurança e a nível humanitário (23 de novembro de 2021)
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Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Polona TEDESKO
(+32) 470 884 282
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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Funcionamento do sistema de recursos próprios
da UE
 
Um relatório do qual o eurodeputado José Manuel
Fernandes é coautor propõe alterações a uma proposta da
Comissão para assegurar o bom funcionamento do
sistema de recursos próprios da UE.
 
A proposta de regulamento modificativo em apreço, sobre a qual o Parlamento Europeu é
consultado, visa introduzir certas alterações ao Regulamento Disponibilização dos Recursos
Próprios (o chamado MAR1), principalmente relacionadas com o tratamento operacional dos
recursos próprios tradicionais. A Comissão apresentou esta proposta devido à insistência de
alguns Estados-Membros, que gostariam que fossem alteradas certas regras de base relativas
à colocação à disposição dos recursos próprios.
 
Os correlatores do PE sobre esta matéria, José Manuel Fernandes (PPE, PT) e Valérie Hayer
(Renew Europe, FR), propõem emendas ao texto apresentado pela Comissão com vista a
manter  a  estabilidade  das  normas  de  base  que  incentivam  os  Estados-Membros  a
desempenharem o seu papel na coleta e na cobrança diligente dos recursos próprios em nome
da União.
 
Os eurodeputados consideram que uma reforma profunda do sistema de recursos próprios da
UE através da introdução de novas fontes de financiamento continua a revestir-se da maior
importância para o futuro da UE e para o êxito do Instrumento de Recuperação, uma vez que
esses recursos serão disponibilizados para o reembolso da dívida.
 
Os parlamentares recordam a importância do roteiro para a introdução de recursos próprios,
que engloba as  diferentes  etapas  para  a  sua introdução,  bem como as  modalidades  de
cooperação entre as instituições europeias e os princípios que devem presidir à reforma dos
recursos próprios, como o princípio da cooperação leal.
 
Em anteriores resoluções legislativas, o PE salientou a necessidade de manter o princípio da
cooperação leal na coleta, na cobrança e na colocação à disposição de recursos próprios e de
preservar uma noção coletiva de responsabilidade pela defesa dos interesses financeiros da
UE. A assembleia europeia defendeu sistematicamente o elevado nível dissuasivo dos juros de
mora e a possibilidade de os serviços da Comissão reagirem rapidamente em casos de litígio,
uma vez que tal se revelou fundamental para o bom funcionamento do sistema, incluindo a
gestão da tesouraria e do fluxo de caixa.
 
Votação: 14/12/2021
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
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Processo: consulta
 
Relatores: José Manuel Fernandes (PPE, PT) e Valérie Hayer (Renew Europe, FR)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta que visa reforçar a previsibilidade para os Estados-Membros e de
clarificar procedimentos para a resolução de litígios aquando da colocação à disposição dos
recursos próprios tradicionais e dos baseados no IVA e no RNB
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu aprova introdução de novas fontes de
financiamento da UE (16 de setembro de 2020)
Decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da UE (14 de dezembro de
2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Outros assuntos em destaque
 
30.º aniversário da dissolução da União Soviética / Ano
Europeu da Juventude 2022 / Diretrizes da Comissão sobre
linguagem inclusiva / Proibição da utilização de animais
selvagens em circos
 

O 30.º aniversário da dissolução da União Soviética e a sua importância para o
futuro da Rússia e da Europa - declaração do presidente do Parlamento Europeu,
seguida  de  uma  ronda  de  intervenções  de  oradores  dos  grupos  políticos,  na
segunda-feira
 
Impacto da criminalidade organizada nos recursos próprios da UE e na utilização
abusiva  dos  fundos  da  UE,  com  especial  ênfase  na  gestão  partilhada  numa
perspetiva de auditoria e controlo - breve apresentação de um relatório na segunda-
feira e votação na quarta-feira
 
Avaliação de medidas preventivas para evitar a corrupção, despesas irregulares e a
utilização indevida de fundos nacionais e da UE no caso de fundos de emergência e
de domínios de despesas relacionados com crises - breve apresentação de um
relatório na segunda-feira e votação na quarta-feira
 
Desafios  e  perspetivas  para  os  regimes  multilaterais  de  controlo  de  armas  de
destruição  maciça  e  desarmamento  -  breve  apresentação  de  um  relatório  na
segunda-feira  e  votação  na  quarta-feira
 
Acordo  de  parceria  no  domínio  da  pesca  CE/Gabão:  protocolo  de  aplicação  -
votação  de  uma recomendação  na  terça-feira
 
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano Europeu da Juventude
2022 - debate e votação na terça-feira
 
Alocução do Presidente do Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo - terça-feira
 
Instrumento  de  Contratação Pública  Internacional  -  votação da  posição  do  PE
(mandato  para  iniciar  as  negociações  com o  Conselho)  na  terça-feira
 
Novas orientações para a ação humanitária da UE - debate na terça-feira e votação
de um relatório na quarta-feira
 
Aplicação  do  sistema de  certificação  do  Processo  de  Kimberley  (diamantes)  -
pergunta oral  à Comissão, seguida de debate,  na terça-feira e votação de uma
resolução na quinta-feira
 
Quadro europeu sobre os direitos de participação dos trabalhadores e revisão da
Diretiva Conselho de Empresa Europeu - debate na terça-feira e votação de um
relatório na quarta-feira
 
Diretrizes  da  Comissão  Europeia  sobre  linguagem  inclusiva  -  debate  com  a
Comissão  na  quarta-feira
 
Avaliação das tecnologias de saúde - debate sobre o acordo provisório alcançado
com a presidência portuguesa do Conselho da UE na segunda-feira e aprovação na
terça-feira
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Resposta da UE à pobreza nos transportes - debate com a Comissão na quarta-feira
 
Balanço do Ano Europeu do Transporte Ferroviário - debate com a Comissão na
quarta-feira
 
O movimento “MeToo” e o assédio: consequências para as instituições da UE -
pergunta oral  à  Comissão,  seguida de debate,  e votação de uma resolução na
quinta-feira
 
Proibição pela UE da utilização de animais selvagens em circos - pergunta oral à
Comissão, seguida de debate, na quinta-feira
 
Direitos fundamentais e Estado de direito na Eslovénia, designadamente o atraso
registado na nomeação dos procuradores europeus - votação de uma resolução na
quinta-feira (o debate realizou-se no dia 24 de novembro)
 
Obstáculos à livre circulação de mercadorias - pergunta oral à Comissão, seguida de
debate, na quinta-feira
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