
 

Destaques da sessão plenária de 8 a 11 de março de
2021
 
Conferência sobre o Futuro da Europa: instituições da UE assinam
declaração conjunta 
A assinatura na quarta-feira dará início à preparação da Conferência, que tem como
objetivo enfrentar desafios antigos e novos, reforçando simultaneamente a
solidariedade europeia.
 
 
Eurodeputados celebram o Dia Internacional da Mulher 
O presidente Sassoli e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern,
pronunciam um discurso no Parlamento durante a comemoração do Dia Internacional
da Mulher, na segunda-feira.
 
 
Parlamento adota programa InvestEU para investimentos
estratégicos e inovadores 
O novo programa InvestEU, que irá mobilizar investimentos públicos e privados e
garantir um acesso simplificado ao financiamento, recebe o aval dos eurodeputados.
 
 
Eurodeputados discutem novo programa de saúde europeu 
O Parlamento debate e vota o programa UE pela Saúde, que reserva 5,1 mil milhões
de euros para melhor preparar os sistemas de saúde para ameaças futuras nos
próximos sete anos.
 
 
Eurodeputados debatem como implementar o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão discutir o plano de ação do Pilar Europeu dos
Direitos Sociais com o Conselho e a Comissão.
 
 
Parlamento aposta em taxa sobre CO2 nas importações para
aumentar ambição climática global 
Os eurodeputados vão abordar uma forma de aumentar a ambição climática e
prevenir a "fuga de carbono" através de uma taxa de carbono sobre as importações
para a UE.
 
 
Empresas devem proteger os direitos humanos e o meio ambiente
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O Parlamento poderia exigir regras vinculativas da UE para uma conduta empresarial
consciente e que responsabilize as empresas pelos danos causados às pessoas e ao
planeta. 
 
 
Parlamento declara UE como “Zona de Liberdade LGBTIQ” 
Os eurodeputados devem apelar a que a UE seja considerada uma ‘‘Zona de
Liberdade LGBTIQ”, em resposta às ‘‘Zonas livres de LGBTI’’ criadas na Polónia. 
 
 
COVID-19: Parlamento pede planos de recuperação mais focados na
política social 
Os eurodeputados vão debater e votar as prioridades para o Semestre Europeu deste
ano, sublinhando a importância da política social e das reformas estruturais para a
recuperação. 
 
 
Parlamento adota posição sobre novas regras para controlo das
pescas na UE 
Depois de um debate, os eurodeputados irão definir a sua posição para as
negociações sobre as regras que vão controlar as atividades de pesca na UE nos
próximos quinze anos.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Imunidade parlamentar / Direitos da criança / COVID-19 / OpenLux
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-03-08
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em directo à sessão plenária através do EP Live
Conferências de imprensa e outros eventos
Material multimédia
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-03-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Contactos 
 
 
Márcia BIZZOTTO
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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Conferência sobre o Futuro da Europa:
instituições da UE assinam declaração conjunta
 
A assinatura na quarta-feira dará início à preparação da
Conferência, que tem como objetivo enfrentar desafios
antigos e novos, reforçando simultaneamente a
solidariedade europeia.
 
A declaração conjunta sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa será assinada na quarta-
feira, às 13 horas, pelo Presidente Sassoli, em nome do Parlamento, pelo primeiro-ministro
português António Costa, para o Conselho, e pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen.
 
O ato dará início ao processo que vai permitir aos cidadãos participar na reformulação das
políticas e instituições da UE. A declaração inclui o compromisso das instituições da UE de
“ouvir os europeus e dar seguimento às recomendações da Conferência”, em conformidade
com as respetivas competências consagradas nos Tratados.
 
Utilizando uma abordagem inclusiva, aberta e transparente, pessoas de todas as origens,
representantes da sociedade civil e partes interessadas a nível europeu, nacional, regional e
local,  vão  participar  e  definir  o  tom  e  a  agenda  da  Conferência  de  acordo  com  suas
preocupações, com uma multiplicidade de eventos que acontecem numa plataforma digital
multilíngue.
 
Leia a declaração da Conferência dos Presidentes do Parlamento na sequência da decisão de
aprovar a declaração conjunta.
 
Cerimónia de assinatura: 10.03.2021
 
Para saber mais
Briefing do PE: Conference on the Future of Europe (11.06.2020)
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210301IPR98957/parlamento-aprova-a-declaracao-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Eurodeputados celebram o Dia Internacional da
Mulher
 
O presidente Sassoli e a primeira-ministra da Nova
Zelândia, Jacinda Ardern, pronunciam um discurso no
Parlamento durante a comemoração do Dia Internacional
da Mulher, na segunda-feira.
 
Na sua mensagem pré-gravada sobre a liderança das mulheres no contexto da COVID-19,
Jacinda Ardern deve compartilhar a sua experiência como líder política na gestão da pandemia.
A primeira-ministra também deve enfatizar que as mulheres estiveram na linha de frente desta
batalha e precisam ser incluídas na liderança e na tomada de decisões a todos os níveis, a fim
de garantir que a resposta à pandemia atenda às necessidades de todos. O presidente do PE,
David Sassoli, fará um discurso antes da abertura oficial da sessão.
 
Eventos nas redes sociais
 
Às 11 horas do mesmo dia, a presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, Evelyn
Regner (S&D, Áustria), estará ao vivo no Facebook para responder às perguntas dos cidadãos
sobre  a  situação  atual  da  igualdade  de  género  na  UE  e  falar  sobre  como  a  pandemia
exacerbou as muitas dificuldades que as mulheres enfrentam. Assista ao Facebook Live aqui.
 
Às 12 horas Regner também participa num direto no Instagram com a modelo e ativista polaca
Anja Rubik. Assista ao Instagram Live aqui.
 
Celebração do Dia Internacional da Mulher: 08.03.2021
 
Para saber mais
Resolução do Parlamento Europeu sobre a perspetiva de género na crise COVID-19 e no
período pós-crise (21.01.2021)
Notícias sobre o Dia Internacional da Mulher 2021
Serviço de Pesquisa do PE: “Thematic digest: Women leading the fight against Covid-19”
Serviço de Pesquisa do PE: “Infographic: The coronavirus crisis: an emerging gender divide?”
Especial da comissão dos Direitos das Mulheres sobre o Dia Internacional da Mulher 2021
Material multimédia gratuito - Dia Internacional da Mulher 2021
Infoclipe: “Women and the impact of the COVID-19 crisis”
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/dia-internacional-da-mulher-2021
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v


Parlamento adota programa InvestEU para
investimentos estratégicos e inovadores
 
O novo programa InvestEU, que irá mobilizar
investimentos públicos e privados e garantir um acesso
simplificado ao financiamento, recebe o aval dos
eurodeputados.
 
O debate e a votação terão lugar na terça-feira e os resultados serão anunciados no mesmo
dia, às 19h00.
 
Com 26 mil milhões de euros (a preços correntes) reservados como garantia no orçamento da
UE, é esperado que o InvestEU mobilize 400 mil milhões de euros para investimentos em toda
a União Europeia no período entre 2021 e 2027.
 
O programa, acordado em dezembro em caráter provisório, visa impulsionar os investimentos
estratégicos na fabricação de produtos farmacêuticos, dispositivos e produtos médicos em
falta, bem como na produção de tecnologia da informação e comunicação, componentes e
dispositivos na UE. Além disso, as comissões dos Orçamentos e dos Assuntos Económicos e
Monetários conseguiram garantir apoio financeiro para as pequenas e médias empresas que
foram afetadas negativamente pela crise causada pela pandemia.
 
Como parte do pacote de recuperação Next Generation EU, dotado de 750 mil milhões de
euros, o InvestEU também irá contribuir para o financiamento de projetos sustentáveis com
comprovado impacto positivo a nível ambiental, climático e social.
 
Debate: 09.03.2021
 
Resultado da votação: 09.03.2021
 
Processo: processo legislativo ordinário, acordo em primeira leitura
 
Para saber mais
Observatório legislativo
InvestEU: exemplos de projetos apoiados pela UE
Briefing do PE: “The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519


Eurodeputados discutem novo programa de
saúde europeu
 
O Parlamento debate e vota o programa UE pela Saúde,
que reserva 5,1 mil milhões de euros para melhor preparar
os sistemas de saúde para ameaças futuras nos próximos
sete anos.
 
O debate na manhã de terça-feira será seguido de uma votação (a confirmar) sobre o acordo
provisório alcançado com o Conselho Europeu a 14 de dezembro de 2020. O resultado será
anunciado no mesmo dia, às 19h00.
 
 
Segundo o texto de compromisso, o programa UE pela Saúde irá contribuir em áreas em que a
UE pode acrescentar valor, como na abordagem transfronteiriça de ameaças para a saúde
pública, tornando os medicamentos e dispositivos médicos mais disponíveis, acessíveis e
baratos, bem como no apoio à criação de um “espaço de dados de saúde” europeu. Mais
detalhes sobre as disposições específicas estão disponíveis aqui.
 
Contexto
 
Em maio de 2020, em resposta à crise da COVID-19, a Comissão Europeia apresentou o novo
programa independente UE pela Saúde para o período de 2021 a 2027. O UE pela Saúde tem
como objetivo  ajudar  os  países  europeus  a  estar  melhor  preparados  para  as  principais
ameaças transfronteiriças à saúde pública e a tornar os sistemas de saúde nacionais mais
resilientes.  Tal  deverá  permitir  à  UE  enfrentar  não  só  epidemias  futuras,  mas  também
potenciais desafios a longo prazo, como o envelhecimento da população e as desigualdades
no acesso à saúde.
 
Debate: 09.03.2021
 
Resultado da votação: 09.03.2021
 
Processo: Processo legislativo ordinário
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Comunicado de imprensa do PE: “EU4Health: MEPs reach deal with Council on 2021-2027 EU
health programme” (14.12.2020)
 Briefing do PE: Programa EU4Health (3.02.2021)
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pt
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_18003_pk


Eurodeputados debatem como implementar o
Pilar Europeu dos Direitos Sociais
 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão discutir o plano de
ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais com o
Conselho e a Comissão.
 
O plano de ação deverá servir de roteiro para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos
Sociais e irá constituir a base da agenda da Cimeira do Porto, que terá lugar entre 7 e 8 de
maio. Num relatório adotado em dezembro passado, os eurodeputados definiram as suas
prioridades para uma agenda ambiciosa no Porto, centrada no trabalho e salários dignos,
justiça  social  e  igualdade  de  oportunidades,  sistemas  de  segurança  social  robustos  e
mobilidade  laboral  justa.
 
Debate: 10.03.2021
 
Processo: Declarações do Conselho e da Comissão
 
Para saber mais
Pilar Europeu dos Direitos Sociais
Plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais
Comunicado do PE: "Uma nova agenda social: transição justa para uma economia digital e
verde" (17.12.2020)
Material multimédia gratuito
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https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_101
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201211IPR93637/uma-nova-agenda-social-transicao-justa-para-uma-economia-digital-e-verde
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201211IPR93637/uma-nova-agenda-social-transicao-justa-para-uma-economia-digital-e-verde
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201211IPR93637/uma-nova-agenda-social-transicao-justa-para-uma-economia-digital-e-verde
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=social+europe&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Parlamento aposta em taxa sobre CO2 nas
importações para aumentar ambição climática
global
 
Os eurodeputados vão abordar uma forma de aumentar a
ambição climática e prevenir a "fuga de carbono" através
de uma taxa de carbono sobre as importações para a UE.
 
O Parlamento vai debater e votar o projeto de resolução sobre um mecanismo de ajustamento
das emissões de carbono da UE que seja compatível com a OMC. O texto destaca que a maior
ambição  da  UE em relação  às  alterações  climáticas  não  deve  conduzir  a  uma "fuga  de
carbono",  uma  vez  que  os  esforços  climáticos  globais  não  serão  beneficiados  se  a  UE
simplesmente transferir a produção para países externos que têm regras menos ambiciosas em
relação às emissões de gases do efeito de estufa.
 
Os eurodeputados acreditam que todos os países a nível mundial devem ser encorajados a
aumentar as suas ambições climáticas para alcançar as metas do Acordo de Paris. Com o
objetivo de criar um incentivo para que as indústrias de comércio da UE e de países terceiros
se descarbonizem, espera-se que os parlamentares proponham a criação de uma taxa sobre o
carbono nas importações de certos bens de fora da UE caso estes tenham origem em países
que não são suficientemente ambiciosos. No entanto, o imposto sobre o carbono não deve ser
usado indevidamente como uma ferramenta de protecionismo comercial, dirá o Parlamento.
 
 
Contexto
 
É esperado que a Comissão Europeia apresente no segundo trimestre de 2021 uma proposta
legislativa sobre um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono que seria parte
integrante do Pacto Ecológico Europeu. Também é esperado uma proposta sobre como incluir
as receitas geradas pela possível nova taxa no financiamento de parte do orçamento da UE.
 
O PE desempenhou um papel importante na promoção de uma legislação mais ambiciosa da
UE em matéria do clima e declarou uma emergência climática a 28 de novembro de 2019.
 
Debate: 08.03.2021
 
Resultado da votação: 10.03.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa própria
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency


Para saber mais
Observatório legislativo
Relatório preliminar “Rumo a um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono da UE
compatível com a OMC”
 Estudo de impacto da Comissão Europeia sobre um mecanismo de ajustes das emissões de
carbono da EU
Comunicado de imprensa do PE: “Lei do Clima: eurodeputados querem redução de 60% das
emissões até 2030
” (08.10.2020)
Servico de pesquisa do PE: Alterações climáticas e ação climática
Material multimédia gratuito
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_PT.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88431/lei-do-clima-eurodeputados-querem-reducao-de-60-das-emissoes-ate-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88431/lei-do-clima-eurodeputados-querem-reducao-de-60-das-emissoes-ate-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88431/lei-do-clima-eurodeputados-querem-reducao-de-60-das-emissoes-ate-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Empresas devem proteger os direitos humanos e
o meio ambiente
 
O Parlamento poderia exigir regras vinculativas da UE para
uma conduta empresarial consciente e que responsabilize
as empresas pelos danos causados às pessoas e ao
planeta. 
 
O projeto da iniciativa legislativa “Dever de diligência das empresas e a responsabilidade
empresarial”, preparado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, insta a Comissão Europeia a
apresentar  urgentemente  uma lei  garantindo  que as  empresas  sejam responsabilizadas
quando prejudicam – ou contribuem para prejudicar – os direitos humanos, o meio ambiente e
a boa governação. As novas regras devem proteger melhor os direitos das vítimas, garantir o
acesso a recursos legais e aplicar-se a todas as empresas que pretendam aceder ao mercado
interno da UE, incluindo as que se encontram estabelecidas em países terceiros.
 
Contexto
 
Um estudo da Comissão Europeia, publicado em fevereiro de 2020, concluiu que atualmente
apenas uma em cada três empresas na UE se encontra a tomar medidas de devida diligência,
enquanto cerca de 70% das empresas europeias inquiridas apoiam a implementação das
regras de devida diligência em toda a UE.
 
Durante uma troca de opiniões com a Comissão dos Assuntos Jurídicos, o Comissário da
Justiça, Didier Reynders, prometeu que a próxima proposta legislativa da Comissão, prevista
para o primeiro semestre do ano, será parte integrante do Pacto Ecológico Europeu e do Plano
de Relançamento Europeu.
 
Debate: 08.03.2021
 
Resultado da votação: 10.03.2021
 
Processo: Iniciativa legislativa 
 
Para saber mais
Relatório preliminar sobre o dever de diligência das empresas e a responsabilidade
empresarial
Comunicado de imprensa do PE: “MEPs: Hold companies accountable for harm caused to
people and planet” (27.01.2021)
Briefing do PE: “Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains”
(22.10.2020)
Briefing do PE: Corporate due diligence and corporate accountability (20.10.2020)
Material multimédia gratuito
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https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlamento declara UE como “Zona de Liberdade
LGBTIQ”
 
Os eurodeputados devem apelar a que a UE seja
considerada uma ‘‘Zona de Liberdade LGBTIQ”, em
resposta às ‘‘Zonas livres de LGBTI’’ criadas na Polónia. 
 
Dois anos após o primeiro distrito polaco se ter declarado ''livre da ideologia LGBTIQ'', seguido
por dezenas de outros distritos, municípios e regiões desde então, o PE deve declarar a UE
uma ''Zona de Liberdade LGBTIQ'', enfatizando que qualquer tipo de discriminação contra as
pessoas LGBTIQ é uma violação clara dos valores fundamentais europeus.
 
Numa  resolução  adotada  em  dezembro  de  2019,  os  eurodeputados  condenaram
veementemente o estabelecimento de “Zonas livres de LGBTI” na Polónia, bem como todos os
tipos de ataques contra os direitos LGBTIQ em outros Estados-membros.
 
Um debate terá lugar na quarta-feira e será seguido de uma votação na quinta-feira.
 
Debate: 10.03.2021
 
Resultado da votação: 11.03.2021
 
Processo: Resolução não legislativa 
 
Para saber mais
Comunicado de Imprensa do PE: “Parliament strongly condemns ‘LGBTI-free zones’ in
Poland”
(18.12.2019)
Comunicado de imprensa do PE: “Poland: Council has to ‘finally act’ to protect minorities and
the rule of law”
(17.09.2020)
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=poland&


COVID-19: Parlamento pede planos de
recuperação mais focados na política social
 
Os eurodeputados vão debater e votar as prioridades para
o Semestre Europeu deste ano, sublinhando a importância
da política social e das reformas estruturais para a
recuperação. 
 
A Estratégia de Crescimento Sustentável deste ano, debatida na manhã de quarta-feira e
colocada à votação na quinta-feira, está intimamente relacionada com o novo Mecanismo de
Recuperação e Resiliência (MRR), criado para apoiar a recuperação pós-pandemia na Europa.
É esperado que que os parlamentares defendam que os planos de reforma nacionais devem
centrar-se nas prioridades sociais, como o emprego, a educação, as competências e a saúde.
Os  indicadores  de  progresso  social  devem  ajudar  a  monitorizar  estas  prioridades.  Os
eurodeputados poderiam, ainda, sublinhar que os planos de recuperação nacionais devem ser
avaliados em relação às recomendações específicas de cada país.
 
Debate: 10.03.2021
 
Resultado da votação: 11.03.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa própria 
 
Para saber mais
Projeto de resolucão
Comunicado de imprensa sobre os debates na Semana Parlamentária Europeia 2021
Observatorio legislativo: “Annual Sustainable Growth Strategy 2021”
Observatorio legislativo: “Employment and Social Aspects in the Annual Sustainable Growth
Strategy 2021”
Comunicação da Comissão Europeia sobre a Estratégia Anual de Crescimento 2021

Material multimedia gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0026_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98206/economic-policy-priorities-for-a-post-pandemic-recovery
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2004(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2244(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2244(INI)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlamento adota posição sobre novas regras
para controlo das pescas na UE
 
Depois de um debate, os eurodeputados irão definir a sua
posição para as negociações sobre as regras que vão
controlar as atividades de pesca na UE nos próximos
quinze anos.
 
Uma das propostas mais polémicas sobre o regulamento de Controlo de Pesca trata do uso de
circuitos de vídeo a bordo das embarcações como meio de controlar o cumprimento das regras
em matéria de descartes. A Comissão das Pescas sugeriu que a utilização de tais dispositivos
seja voluntária e incentivada por medidas como a assinatura de quotas de pesca adicionais em
vez obrigatórias, como proposto pela Comissão Europeia.
 
O Parlamento também deve exigir que a utilização de dispositivos de geolocalização e de
diários de bordo eletrónicos seja obrigatória para todos os barcos, além de pedir regras mais
rigorosas  para  rastrear  a  origem de  peixes  e  produtos  da  aquicultura  em toda  a  cadeia
alimentar, a fim de aumentar a transparência para os consumidores. Espera-se ainda que os
eurodeputados proponham a harmonização dos controlos em toda a UE, assim como a criação
de um registo europeu das infrações de pesca para controlar de forma mais eficaz o sistema de
pontos de penalização.
 
O debate terá lugar na tarde de terça-feira. Com a votação de quarta-feira, o Parlamento
poderá iniciar as negociações assim que o Conselho estiver pronto.
 
Contexto
 
A Comissão das Pescas adotou a sua posição a 5 de fevereiro. O novo regulamento, proposto
pela Comissão Europeia a 30 de maio de 2018, atualiza cinco regulamentos já existentes, com
o objetivo de harmonizar os sistemas de controlo e inspeção das pescas nos países da UE. As
regras atuais entraram em vigor antes da reforma da Política Comum das Pescas, em 2013.
 
Debate: 09.03.2021
 
Resultado da votação: 10.03.2021
 
Processo: Processo legislativo ordinário, acordo em primeira leitura
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/section/197/politica-comum-das-pescas


Para saber mais
Observatório legislativo
Comunicado de Imprensa do PE: "Modernizing EU fisheries control system" (05.02.2021)
Linha do tempo legislativa
Perfil do relator Clara Aguilera (S&D, ES)
Comissão das Pescas
Material  multimedia gratuita
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0193(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-fisheries-pech/file-revision-of-the-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125045/CLARA_AGUILERA/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=fishing&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Outros assuntos em destaque
 
Imunidade parlamentar / Direitos da criança / COVID-19 /
OpenLux
 
Imunidade do eurodeputado português Nuno Melo
 
Na segunda-feira, o Parlamento decide se levanta a imunidade do eurodeputado Nuno Melo
(PPE), assim como do croata Valter Flego (Renew) e dos espanhóis Carles Puigdemont (NI),
Antoni Comín (NI) e Clara Ponsati (NI). O resultado da votação será anunciado na manhã de
terça-feira.
 
 
 
Direitos da criança: PE exige garantir educação e combater pobreza e abusos
 
Os países da UE devem investir  mais  na educação,  saúde,  habitação,  apoio  à  família  e
cuidados infantis, e garantir que estes serviços cheguem a todas as crianças, principalmente
agora face à pandemia da COVID-19. Os eurodeputados vão interrogar a Comissão Europeia
sobre a futura estratégia da UE sobre os direitos das crianças na terça-feira e votar uma
resolução sobre o tema na quarta-feira (a confirmar).
 
Danos económicos da COVID-19
 
Na  terça-feira  os  eurodeputados  discutem  com  a  Comissão  Europeia  como  utilizar  os
investimentos,  a  competitividade  e  a  promoção  de  competências  para  superar  a  crise
económica  ocasionada  pela  pandemia  da  COVID-19.
 
 
 
Investigação tributária “OpenLux” discutida no plenário
 
Os eurodeputados vão discutir as recentes descobertas de jornalistas de investigação, bem
como formas de travar a evasão fiscal na UE na sequência das revelações do OpenLux. O
debate de quinta-feira de manhã permitirá aos parlamentares discutir com o Conselho e a
Comissão as implicações e lições a retirar das conclusões apresentadas, tanto a nível da UE,
como a nível nacional.
 
Para saber mais
Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Nuno Melo (25.02.2021)
Observatório legislativo sobre direitos das crianças
Serviço de pesquisa do PE: Opportunities of post Covid-19 European recovery funds in
transitioning towards circular and climate neutral economy
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0024_PT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658186/IPOL_BRI(2020)658186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658186/IPOL_BRI(2020)658186_EN.pdf

