
 

Destaques da sessão plenária de 24 a 25 de Março
de 2021
 
Parlamento supera mais um obstáculo no plano de recuperação da
COVID-19 
A votação de três leis sobre a implementação dos recursos próprios da UE abre
caminho à reforma do sistema e à introdução de novas fontes de receitas.
 
 
Certificado Verde Digital: Parlamento decide esta semana se acelera
aprovação 
Na quinta-feira, os eurodeputados decidem se utilizam o procedimento de urgência
para a proposta de Certificado Verde Digital. O debate terá lugar na tarde de quarta-
feira.
 
 
Parlamento exige medidas para reduzir com urgência o lixo marinho 
Os eurodeputados devem exigir mais restrições aos plásticos de uso único e a
utilização de materiais sustentáveis na fabricação de equipamentos de pesca.
 
 
Parlamento pede à UE uma nova abordagem em relação a África 
A Europa e África devem abandonar a relação doador-beneficiário, afirmam os
eurodeputados na sua estratégia para o futuro dos dois continentes, a ser votada na
quinta-feira.
 
 
Parlamento defende certificado de vacinação comum para facilitar as
viagens 
O turismo deve ser incluído nos planos nacionais de recuperação e os critérios para
viagens seguras devem fazer parte de uma nova estratégia da UE em matéria de
turismo.
 
 
Outros assuntos 
Alargamento / Cimeira Europeia / Orçamento 2022
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Contactos 
 
 

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

Márcia BIZZOTTO
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu

Sofia CARDOSO
Serviço de Imprensa em português - Estagiária
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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


Parlamento supera mais um obstáculo no plano
de recuperação da COVID-19
 
A votação de três leis sobre a implementação dos recursos
próprios da UE abre caminho à reforma do sistema e à
introdução de novas fontes de receitas.
 
As leis vão funcionar em conjunto com a Decisão relativa aos recursos próprios, aprovada pelo
Parlamento em setembro e pelo Conselho em dezembro de 2020, atualmente em processo de
retificação pelos  Estados-membros (rastreador  de ratificação aqui).  Este  mecanismo vai
permitir  que a  UE peça um empréstimo de € 750 mil  milhões de euros  para  o  plano de
recuperação “Next  Generation  EU”.
 
 
As três leis incluem disposições sobre o cálculo e simplificação das receitas da UE, sobre a
gestão  do  fluxo  de  caixa  e  sobre  os  direitos  de  monitorização  e  inspeção.  Estes  são
necessários para garantir que a parte das receitas reformadas do orçamento da UE continua a
funcionar sem problemas.
 
 
Com estas votações o Parlamento irá acelerar a reforma das receitas da UE, permitindo a
utilização do fundo de recuperação “Next Generation EU”, no valor de 750 mil milhões de
euros. Além disso, novas fontes de receita, como a taxa sobre o plástico, vão proporcionar um
novo financiamento para o orçamento da UE e ajudar a pagar a dívida criada pelo fundo de
recuperação. Espera-se que os eurodeputados apelem aos países da UE para que retifiquem a
Decisão relativa aos recursos próprios o mais rapidamente possível.
 
 
Mais informações sobre a implementação da Decisão relativa aos recursos próprios estão
disponíveis aqui.
 
 
Debate: 24.03.2021
 
Votação: 25.03.2021 
 
Processo: 2 processos de consulta e 1 processo de consentimento
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200910IPR86815/parlamento-europeu-aprova-introducao-de-novas-fontes-de-financiamento-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200910IPR86815/parlamento-europeu-aprova-introducao-de-novas-fontes-de-financiamento-da-ue
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519


Para saber mais
Projetos de relatórios
Observatório legislativo (regulamento “Disponibilização dos recursos próprios”)
Observatório legislativo (Medidas de execução do sistema de recursos próprios)
Observatório legislativo (Arrecadação de recursos próprios provenientes do imposto sobre o
valor acrescentado)
Comunicado de imprensa após voto em comissão (17.03.2021)
Serviço de estudos do PE: Reforma dos recursos próprios da UE
Material multimédia gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/all-reports.html?orderBy=reference
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0131(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0133(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0133(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210312IPR99822/meps-clear-another-hurdle-for-the-covid-19-recovery-plan
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)690963
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Certificado Verde Digital: Parlamento decide
esta semana se acelera aprovação
 
Na quinta-feira, os eurodeputados decidem se utilizam o
procedimento de urgência para a proposta de Certificado
Verde Digital. O debate terá lugar na tarde de quarta-feira.
 
A Comissão apresentou a proposta de regulamento que cria o Certificado Verde Digital em 17
de março de 2021, sugerindo que este deveria ser adotado antes do verão. A proposta visa
facilitar a circulação livre e segura dentro da UE durante a pandemia da COVID-19. Tal iria
incluir informações sobre a vacinação do viajante contra a COVID-19, se este recebeu um
resultado negativo do teste COVID-19 e informações sobre qualquer infeção anterior  por
COVID-19.
 
Os eurodeputados debatem o Certificado Verde Digital pela primeira vez na tarde de quarta-
feira. Na quinta-feira o pleno decide como dar seguimento ao tema no Parlamento e se o
procedimento de urgência deverá ser utilizado.
 
 
Debate: 24.03.2021
 
Resultado da votação: 25.03.2021
 
Processo: Processo de decisão urgente
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Material multimédia gratuito
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Parlamento exige medidas para reduzir com
urgência o lixo marinho
 
Os eurodeputados devem exigir mais restrições aos
plásticos de uso único e a utilização de materiais
sustentáveis na fabricação de equipamentos de pesca.
 
Num relatório  a  ser  aprovado quinta-feira,  os  parlamentares  devem sublinhar  que o  lixo
marinho, e em particular o micro e nano plástico, “constitui uma séria ameaça para várias
espécies de animais marinhos”,  bem como para os pescadores e consumidores.  O texto
destaca que um consumidor médio de marisco produzido no Mar Mediterrâneo ingere cerca de
11 000 fragmentos de plástico todos os anos. Estima-se que o setor piscatório perca entre 1 e
5% da sua receita devido à poluição marinha.
 
 
O Parlamento defende que o setor piscatório deve impulsionar o desenvolvimento da economia
circular através da recolha, reciclagem e reutilização, assim como do desenvolvimento de um
melhor design para as redes de pesca. Os resíduos das pescas e da aquicultura representam
27%  do  lixo  marinho  e  apenas  1,5%  das  redes  de  pesca  são  atualmente  recicladas,
acrescentam  os  deputados.
 
 
 
Debate: 24.03.2021
 
Resultado da votação: 25.03.2021
 
Processo: Relatório de Iniciativa Própria
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Perfil da relatora: Catherine CHABAUD (Renew, FR)
Comissão das Pescas
Material multimédia gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0030_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197505/CATHERINE_CHABAUD/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=marine+litter&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Parlamento pede à UE uma nova abordagem em
relação a África
 
A Europa e África devem abandonar a relação doador-
beneficiário, afirmam os eurodeputados na sua estratégia
para o futuro dos dois continentes, a ser votada na quinta-
feira.
 
O projeto de estratégia adotado pela Comissão do Desenvolvimento enfatiza a necessidade de
ir além da mera cooperação em questões como a transição verde, energia, transformação
digital, empregos sustentáveis, boa governança e migração. O desenvolvimento humano deve
estar no centro das futuras relações entre a UE e África, sublinham os eurodeputados. A África
e a UE devem cooperar como iguais, capacitando as nações africanas a atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, frisa o relatório a ser discutido na quarta-feira e votado
na quinta-feira.
 
 
Contexto Em 2020, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a
relação UE-África seria renovada. Promover o relacionamento com África é um dos principais
objetivos da política externa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
 
 
Debate: 24.03.2021
 
Votação: 25.03.2021
 
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Relatório sobre uma Nova Estratégia UE-África – uma parceria para um desenvolvimento
sustentável e inclusivo

Perfil da relatora: Chrysoula Zacharopoulou (Renew, FR)
Estratégia UE-África no Parlamento Europeu: linha do tempo legislativa
Declaração do presidente da Comissão
do Desenvolvimento sobre as relações UE-África: Tempo para um novo começo (09.03.2020)
Serviço de estudos do PE: “A Comprehensive EU Strategy for Africa” (junho de 2020)
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https://unric.org/pt/ods-15/
https://unric.org/pt/ods-15/
https://www.2021portugal.eu/pt/presidencia/presidencia-do-conselho/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2041(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0017_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0017_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197499/CHRYSOULA_ZACHAROPOULOU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197499/CHRYSOULA_ZACHAROPOULOU/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-towards-a-comprehensive-strategy-with-africa
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200309IPR74443/eu-africa-relations-time-for-a-fresh-start
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200309IPR74443/eu-africa-relations-time-for-a-fresh-start
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603506/EXPO_BRI(2020)603506_EN.pdf


Parlamento defende certificado de vacinação
comum para facilitar as viagens
 
O turismo deve ser incluído nos planos nacionais de
recuperação e os critérios para viagens seguras devem
fazer parte de uma nova estratégia da UE em matéria de
turismo.
 
Os eurodeputados debatem na quarta-feira e votam na quinta-feira um projeto de resolução
pedindo uma estratégia europeia para o turismo sustentável. Os parlamentares vão encorajar
os  países  da  UE  a  incluírem  os  setores  do  turismo  e  das  viagens  nos  seus  planos  de
recuperação  e  a  considerarem  reduzir  temporariamente  o  IVA  sobre  estes  serviços.
 
 
Um certificado de vacinação comum deve facilitar as viagens e agir como uma alternativa aos
testes PCR e aos requisitos de quarentena, dizem os eurodeputados. A iniciativa poderá ser
implementada quando existirem evidências suficientes de que as pessoas vacinadas não
transmitem o vírus.
 
 
O projeto de texto também incita os Estados-membros a implementarem sem demora critérios
comuns para uma viagem segura. Tal deve incluir um protocolo europeu de saúde e segurança
para realização de testes antes da partida e determinar que os requisitos de quarentena sejam
aplicados apenas como último recurso.
 
 
 
Debate: 24.03.2021
 
Resultado da votação: 25.03.2021
 
Processo: Resolução não legislativa
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Projeto de resolução: “Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável”
Entrevista à relatora Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT)

Comunicado de imprensa após a votação em comissão (25.02.2021)
Re-open EU
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2038(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0033_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-committee---vote-on-establishing-an-eu-strategy-for-sustainable-tourism-ambiance-shots-of-the-meeting-statement-by-cludia-monteiro-de-aguiar-epppt-rapporteur_I202427-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-committee---vote-on-establishing-an-eu-strategy-for-sustainable-tourism-ambiance-shots-of-the-meeting-statement-by-cludia-monteiro-de-aguiar-epppt-rapporteur_I202427-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel
https://reopen.europa.eu/pt/


Outros assuntos
 
Alargamento / Cimeira Europeia / Orçamento 2022
 
Conferência de imprensa sobre o alargamento da EU com a eurodeputada portuguesa
Isabel Santos (S&D)
 
Na quinta-feira,  os eurodeputados vão discutir  e  votar  as reformas que Albânia,  Kosovo,
Macedônia do Norte e Sérvia têm de empreender no seu caminho para uma possível futura
adesão à UE. A eurodeputada portuguesa Isabel Santos (S&D, PT), relatora da avaliação sobre
a  Albânia,  oferece  uma  conferencia  de  imprensa  às  14h30  CET,  juntamente  com Ilhan
Kyuchyuk  (Renew,  BG),  relator  para  a  Macedônia  do  Norte.
 
 
 
Preparação da Cimeira Europeia de 25 e 26 de março de 2021 
 
Na quarta-feira, os eurodeputados discutem a cimeira da UE de 25-26 de março sobre COVID-
19, transição digital, Turquia e Rússia num debate com a Presidência portuguesa do Conselho
e a Comissão Europeia.
 
Orçamento da UE para 2022 deve concentrar-se na recuperação da crise COVID-19
 
O Parlamento debate e vota as suas orientações para o orçamento da UE do próximo ano, que
será significativamente reforçado pelo instrumento de recuperação “Next Generation EU”. No
seu  projeto  de  resolução,  os  eurodeputados  afirmam  que  pretendem  implementar  um
“orçamento  prospetivo  que  será  fundamental  para  o  processo  de  recuperação”.
 
Para saber mais
Conferência de imprensa Isabel Santos (S&D)
Agenda provisória da Cimeira Europeia (25.03.2021 e 26.03.2021)
Projeto de relatório sobre as orientações gerais para a preparação do orçamento de 2022
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197650/ISABEL_SANTOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-isabel-santos-ep-standing-rapporteur-for-albania-and-ilhan-kyuchyuk-ep-standing_20210325-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://www.consilium.europa.eu/media/48570/cm00002-en21.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0046_PT.html

