
 

Destaques da sessão plenária de 17 a 20 de maio de
2021
 
Parlamento discute proposta de suspender patentes da vacina
contra a COVID-19 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater a ideia de pedir à OMC para
suspender os direitos de propriedade intelectual das vacinas contra a COVID-19,
apoiada pelo governo dos EUA.
 
 
Parlamento aprova a nova geração do programa de intercâmbio
Erasmus + 
Os eurodeputados devem adotar o novo Erasmus +, o programa de educação,
formação, juventude e desporto da UE, para o período de 2021 a 2027.
 
 
€17,5 mil milhões para garantir que ninguém fique para trás na
transição verde  
Na quarta-feira, o Parlamento adota o Fundo para uma Transição Justa, uma das
principais ferramentas da UE para apoiar as regiões na transição para a economia
neutra em emissões de carbono.
 
 
Um Fundo de Solidariedade mais flexível e ágil para ajudar a UE a
enfrentar catástrofes 
O Fundo de Solidariedade da UE precisa de ser adaptado para responder melhor às
alterações climáticas e a catástrofes naturais cada vez mais frequentes.
 
 
Eurodeputados aprovam programa de voluntariado da UE 
O Parlamento vai adotar o programa do Corpo Europeu de Solidariedade, que apoia
atividades de voluntariado para jovens na UE e outros países.
 
 
Parlamento e Comissão Europeia debatem modernização da
Fiscalidade das Empresas 
Com a proposta de uma taxa mínima global de imposto sobre as sociedades
ganhando impulso, os eurodeputados irão debater os novos planos fiscais da
Comissão Europeia na terça-feira.
 
 
Migração legal pode impulsionar economia europeia e reduzir
entradas irregulares
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Os eurodeputados vão discutir novas opções para que trabalhadores de países
terceiros possam migrar legalmente para a UE, o que poderia contribuir para reduzir a
migração irregular.
 
 
Mudanças climáticas: Parlamento aposta por hidrogénio renovável 
Os eurodeputados vão apresentar as suas propostas para a descarbonização do
sistema energético europeu, da indústria e dos transportes na segunda-feira.
 
 
Parlamento pede mais apoio à inovação digital e ao uso de
inteligência artificial 
Os eurodeputados devem adotar na quinta-feira uma resolução sobre o futuro digital
da UE, reiterando a necessidade de regras comuns sobre uma tecnologia acessível e
centrada no ser humano.
 
 
Um "Acordo sobre a Demografia na UE" para remediar o
despovoamento 
Os eurodeputados devem afirmar que o investimento em infraestrutura e serviços
públicos é fundamental para tornar o campo mais atraente para os trabalhadores e
acabar com o êxodo rural.
 
 
Melhor proteção para os trabalhadores sazonais durante as crises
sanitárias 
O Parlamento vai debater na segunda-feira como garantir uma proteção social
adequada e liberdade de circulação para os trabalhadores móveis durante crises
como a atual pandemia da COVID-19.
 
 
Migração: Parlamento pede medidas contra violações dos direitos
humanos 
Os eurodeputados vão criticar a UE e alguns Estados-membros por abusarem dos
acordos informais para o regresso e a readmissão de migrantes irregulares.
 
 
Defensores do ambiente devem ser protegidos da intimidação e da
violência 
O Parlamento vai apelar à UE para que apoie os defensores dos direitos ambientais
em todo o mundo e reconheça o "ecocídio" como crime internacional.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Conflito Israel-Palestina / Europa Criativa / Responsabilidade ambiental das empresas
/ Transmissão de eventos desportivos / Proteção de dados / Nova estratégia industrial
/ China
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-05-17
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Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em direto 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)
(+32) 487 89 28 74
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu

Sofia CARDOSO
Serviço de imprensa - Estagiária
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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


Parlamento discute proposta de suspender
patentes da vacina contra a COVID-19
 
Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater a ideia de
pedir à OMC para suspender os direitos de propriedade
intelectual das vacinas contra a COVID-19, apoiada pelo
governo dos EUA.
 
Vários  grupos  políticos  do  Parlamento  exigiram  que  a  Comissão  Europeia  defenda  a
suspensão dos direitos de propriedade intelectual (DPI) para as vacinas contra a COVID-19 a
fim de apoiar os esforços globais de vacinação. Os grupos reiteraram este chamado depois que
o governo norte-americano anunciou recentemente seu apoio a esta ideia.
 
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse recentemente que, embora a
UE  esteja  “aberta  a  discussões”  sobre  uma  isenção  temporária  de  DPI,  as  principais
prioridades  para  expandir  o  acesso  global  às  vacinas  continuam sendo  os  gargalos  de
produção,  investimento na fabricação global  e contribuições para o esquema COVAX de
compartilhamento de vacina.
 
O Parlamento votará uma resolução sobre o assunto durante a sessão plenária do 7 a 10 de
Junho.
 
Contexto
 
Qualquer decisão sobre uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual seria tomada
pelo  Conselho  TRIPs da Organização Mundial  do  Comércio  (OMC).  Em outubro  do  ano
passado,  a  Índia  e  a  África  do Sul  iniciaram uma proposta  a  nível  da  OMC para  isentar
temporariamente da proteção de DPI todas as patentes relacionadas à prevenção, contenção e
tratamento de COVID-19. Em março de 2021, um grupo de eurodeputados e deputados dos
Parlamentos nacionais instou a Comissão Europeia a apoiar a iniciativa.
 
Debate: 19.05.2021
 
Votação: Sessão plenária do 7 a 10 de Junho
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão, com resolução a ser votada em junho
 
Para saber mais
Comissão do Comércio Internacional
Material multimédia gratuito
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/STATEMENT_21_2361
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/inta/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Parlamento aprova a nova geração do programa
de intercâmbio Erasmus +
 
Os eurodeputados devem adotar o novo Erasmus +, o
programa de educação, formação, juventude e desporto da
UE, para o período de 2021 a 2027.
 
Com um orçamento de mais de 28 mil milhões de euros a preços atuais, o novo Erasmus +
será significativamente mais inclusivo do que as edições anteriores, oferecendo melhor acesso
à aprendizagem e à mobilidade para pessoas que historicamente tiveram menos oportunidades
de participar - como deficientes, migrantes e pessoas que vivem na pobreza ou em regiões
remotas.
 
Em comparação com a anterior edição do Erasmus +, o novo programa será expandido para
apoiar a mobilidade de estudantes na educação de adultos. Com isso, pessoas de todas as
idades e origens terão a oportunidade de adquirir novas habilidades profissionais e de vida, o
que irá ajudá-las a se adaptarem melhor às mudanças trazidas pelas próximas transições
verdes e digitais.
 
No debate de terça-feira,  os eurodeputados deverão abordar problemas de mobilidade e
educação relacionados com a pandemia da COVID-19, assim como os desafios nestas áreas
para uma Europa pós-pandemia.
 
 
 
Debate: 18.05.2021
 
Resultado da votação: 19.05.2021, ou anunciado como adotado após o debate
 
Processo:  Processo  legislativo  ordinário  Conferência  de  imprensa  conjunta  sobre
Erasmus+, Europa Criativa e Corpo Europeu de Solidariedade: terça-feira, 18 de maio, às
10:30 
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação em comissão (10.05.2021)
Observatório legislativo
Vídeo: Covid-19 e Erasmus - histórias dos estudantes
Material multimédia gratuito: Erasmus+ (2019-2020)
Material multimédia gratuito: Erasmus+
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/erasmus_15210_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_18904_pk


€17,5 mil milhões para garantir que ninguém
fique para trás na transição verde 
 
Na quarta-feira, o Parlamento adota o Fundo para uma
Transição Justa, uma das principais ferramentas da UE
para apoiar as regiões na transição para a economia neutra
em emissões de carbono.
 
O Fundo para uma Transição Justa (FTJ) irá financiar a procura de emprego, a formação
profissional, a requalificação e a inclusão ativa de trabalhadores e candidatos a emprego numa
economia que está mudando. Também irá apoiar microempresas, incubadoras e instituições de
pesquisa, bem como investimentos em novas tecnologias energéticas, eficiência energética e
mobilidade  local  sustentável.  No  entanto,  os  investimentos  em  combustíveis  fósseis,
incineração de resíduos e desmantelamento ou construção de centrais nucleares não serão
elegíveis para subvenções ao abrigo do Fundo.
 
Os  Estados-membros  terão  de  prestar  especial  atenção  às  ilhas  e  às  regiões  menos
desenvolvidas e ultraperiféricas da UE. Por iniciativa do Parlamento,  um “Mecanismo de
Gratificação Verde” será introduzido se o FTJ receber mais recursos após 31 de dezembro de
2024.  Esses  recursos  adicionais  serão  distribuídos  entre  os  Estados-membros  dando
prioridade àqueles que conseguirem reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor
industrial.
 
Contexto
 
O FTJ compreende 7,5 mil milhões de euros do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e 10
mil milhões de euros adicionais do Instrumento de Recuperação da UE. O fundo é o primeiro
pilar do Mecanismo para uma Transição Justa, uma ferramenta fundamental para apoiar as
regiões,  indústrias  e  trabalhadores  que  deverão  enfrentar  os  maiores  desafios  da
implementação  do  Pacto  Ecológico  Europeu.
 
Debate: 17.05.2021
 
Resultado da votação: 18.05.2021
 
Processo: Processo legislativo ordinário
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação em comissão (09.12.2020)
Observatório legislativo
Comissão do Desenvolvimento Regional
Material multimédia gratuito
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_39
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/regi/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Um Fundo de Solidariedade mais flexível e ágil
para ajudar a UE a enfrentar catástrofes
 
O Fundo de Solidariedade da UE precisa de ser adaptado
para responder melhor às alterações climáticas e a
catástrofes naturais cada vez mais frequentes.
 
Num  projeto  de  relatório  a  ser  debatido  na  segunda-feira  e  votado  na  terça-feira,  os
eurodeputados apelam à Comissão Europeia para que explore formas de reduzir a burocracia
e  garantir  “uma  ação  rápida  e  ajuda  imediata”  para  as  regiões  e  países  atingidos  por
catástrofes naturais.  O texto destaca a importância  “vital”  de melhorar  a  preparação e a
prevenção de riscos. O Parlamento deve exigir também que o Fundo de Solidariedade da
União Europeia (FSUE) tenha recursos suficientes para ajudar os países europeus a melhorar
a sua resiliência às alterações climáticas, em vez de apenas reagir às consequências.
 
O texto reclama especial atenção aos territórios ultraperiféricos, ilhas e regiões sujeitas a
intensa  atividade  sísmica  ou  vulcânica,  que  estão  particularmente  expostas  ao  risco  de
catástrofes naturais.  Os Estados-membros deveriam intensificar  a cooperação durante a
resposta a desastres transfronteiriços,  aconselham os eurodeputados.
 
Em uma votação paralela, Parlamento também deve aprovar a mobilização de 397 milhões de
euros do FSUE para 17 Estados-membros e três países candidatos enfrentar a pandemia da
COVID-19. Portugal irá receber 18 milhões de euros, elevando para 55,5 milhões de euros o
total da ajuda do FSUE destinada ao país com relação à emergência sanitária causada pela
COVID-19.
 
Contexto
 
O FSUE foi  criado após as graves inundações na Europa Central  em 2002 para fornecer
assistência financeira rápida aos Estados-membros e aos países candidatos diante de grandes
catástrofes naturais. Desde então, o FSUE atribuiu cerca de 6,6 mil milhões de euros em
ajudas para cerca de 100 catástrofes naturais em 23 Estados-Membros e um país candidato à
adesão à UE.
 
Em março de 2020, em resposta à pandemia COVID-19, o âmbito do Fundo foi alargado para
cobrir grandes emergências de saúde pública.
 
Debate: 17.05.2021
 
Resultado das votações: 18.05.2021
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/97/the-solidarity-fund
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/an-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund%202002-2019/qpif-qzyn#1.-which-countries-have-been-supported
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/an-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund%202002-2019/qpif-qzyn#1.-which-countries-have-been-supported
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/an-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund%202002-2019/qpif-qzyn#1.-which-countries-have-been-supported
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200325IPR75811/covid-19-pe-aprova-medidas-urgentes-para-apoiar-cidadaos-e-empresas


Para saber mais
Observatório legislativo
Comissão do Desenvolvimento Regional
Comissão dos Orçamentos
Comunicado de imprensa - COVID-19 e desastres naturais: MPE aprovam € 484,2 milhões
em ajuda da UE para 20 países (11.05.2021)
Material multimédia gratuito
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2087(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/regi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/budg/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03811/covid-19-and-natural-disasters-meps-approve-EU484-2m-in-eu-aid-for-20-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03811/covid-19-and-natural-disasters-meps-approve-EU484-2m-in-eu-aid-for-20-countries
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=natural%20disaster&


Eurodeputados aprovam programa de
voluntariado da UE
 
O Parlamento vai adotar o programa do Corpo Europeu de
Solidariedade, que apoia atividades de voluntariado para
jovens na UE e outros países.
 
Com um orçamento de mais de mil milhões de euros, o Corpo Europeu de Solidariedade 2021-
2027 terá um aumento importante na retribuição paga aos voluntários em comparação com as
edições  anteriores.  O  novo  programa apresenta  melhorias  na  apólice  de  seguro,  cobre
garantias de saúde e segurança, e impõe mais exigências aos anfitriões para garantir uma
experiência de aprendizagem significativa para os participantes.
 
O Corpo Europeu de Solidariedade 2021-2027 será, pela primeira vez, um programa autónomo
de voluntariado com o seu próprio orçamento. As atividades do programa eram anteriormente
integradas na secção “Juventude” do programa Erasmus +.
 
Debate: 18.05.2021
 
Resultado da votação: 19.05.2021 (ou anunciado como aprovado após o debate)
 
Processo: Processo legislativo ordinário, segunda leitura Conferência de imprensa conjunta
sobre Erasmus+, Europa Criativa e Corpo Europeu de Solidariedade: terça-feira, 18 de
maio, às 10:30
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Portal do Corpo Europeu de Solidariedade
Material multimédia gratuito: Corpo Europeu de Solidariedade (2019-2020)
Material multimédia gratuito: Corpo Europeu de Solidariedade
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en
https://europa.eu/youth/solidarity_pt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18403_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18905_pk


Parlamento e Comissão Europeia debatem
modernização da Fiscalidade das Empresas
 
Com a proposta de uma taxa mínima global de imposto
sobre as sociedades ganhando impulso, os eurodeputados
irão debater os novos planos fiscais da Comissão Europeia
na terça-feira.
 
Em todo o mundo, a pandemia COVID-19 atingiu duramente os orçamentos governamentais. A
crise expôs a necessidade urgente de atualizar as regras tributárias para a era digital moderna
e ajudou a amenizar o longo impasse nas negociações sobre uma alíquota mínima de imposto
internacional para empresas, com resultados concretos esperados em alguns meses no nível
da OCDE. Este ímpeto crescente também ajudou a desbloquear várias peças de projeto de
legislação da UE, em questões como o aumento da transparência em torno dos impostos que
uma empresa paga em cada Estado-Membro da UE, um arquivo que tem sido bloqueado pelos
Estados-Membros há mais de quatro anos.
 
Durante o debate, a Comissão delineará os próximos passos que tenciona dar. Espera-se que
os eurodeputados, que só no mês passado apelaram a uma modernização significativa do
ambiente  fiscal,  exortem  a  Comissão  a  mostrar  ambição  tanto  a  nível  da  UE  como
internacional.
 
Debate: 18.05.2021
 
Procedimento: declaração da Comissão, seguida de debate
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento prepara plano para um sistema fiscal mais justo e
adequado à era digital (29.04.2021)
Serviço de estudos do PE: Tributação da economia digital - desenvolvimentos recentes
Material multimédia gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02622/parlamento-prepara-plano-para-sistema-fiscal-mais-justo-e-adequado-a-era-digital
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02622/parlamento-prepara-plano-para-sistema-fiscal-mais-justo-e-adequado-a-era-digital
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Migração legal pode impulsionar economia
europeia e reduzir entradas irregulares
 
Os eurodeputados vão discutir novas opções para que
trabalhadores de países terceiros possam migrar
legalmente para a UE, o que poderia contribuir para reduzir
a migração irregular.
 
O projeto de relatório preparado pela Comissão das Liberdades Cívicas, a ser debatido em
plenário na terça-feira, sublinha que “a política europeia e nacional sobre migração legal deve
centrar-se em responder ao mercado de trabalho e à escassez de competências”, apontando
para o envelhecimento da população europeia e a redução da força de trabalho.
 
A migração segura, regular e ordenada beneficia os países de origem e de destino, observam
os eurodeputados. Os parlamentares pedem que a legislação em vigor seja revista e que o
escopo seja mais amplo para que os vistos de trabalho não se limitem apenas a setores
altamente qualificados ou bem pagos, multinacionais e trabalhadores sazonais. O relatório
sugere a criação de um pool de talentos e uma plataforma de correspondência da UE cobrindo
todos  os  setores  e  níveis  de  emprego,  que  serviria  como  um  balcão  único  para  os
trabalhadores  de  países  terceiros,  empregadores  da  UE  e  administrações  nacionais.
 
 
 
Debate: 19.05.2021
 
Resultado da votação: 20.05.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Comunicado de imprensa - Pacto de asilo e migração: eurodeputados pressionam por vias
legais e seguras (30.04.2021)
Serviço de estudos do PE - Novos caminhos para a migração legal e trabalhista (6.04.2020)
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0143_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2010(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29649576
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk


Mudanças climáticas: Parlamento aposta por
hidrogénio renovável
 
Os eurodeputados vão apresentar as suas propostas para
a descarbonização do sistema energético europeu, da
indústria e dos transportes na segunda-feira.
 
O hidrogénio produzido a partir de fontes renováveis é fundamental para a transição energética
na  Europa.  Um  relatório  a  serem  debatidos  pelos  eurodeputados  afirma  que  apenas  o
hidrogénio  renovável  pode contribuir  de  forma sustentável  para  alcançar  a  neutralidade
climática  na  UE a  longo prazo.
 
O texto  sublinha a necessidade de uma classificação dos diferentes tipos de hidrogénio
segundo o seu método de produção. Os parlamentares afirmam que o hidrogénio produzido a
partir  de matérias fósseis deve ser retirado de uso progressivamente o mais rapidamente
possível. Restrições semelhantes também devem ser introduzidas ao hidrogénio importado
para evitar  o vazamento de carbono e para ajudar  a informar os consumidores sobre as
credenciais  ambientais  do hidrogênio que usam.
 
Debate: 17.05.2021
 
Resultado da votação: 19.05.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação em comissão (22.03.2021)
Observatório legislativo
Serviço de estudos do PE: O hidrogénio como um transportador de energia para
uma economia com impacto neutro no clima
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210319IPR00438/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2242(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf


Parlamento pede mais apoio à inovação digital e
ao uso de inteligência artificial
 
Os eurodeputados devem adotar na quinta-feira uma
resolução sobre o futuro digital da UE, reiterando a
necessidade de regras comuns sobre uma tecnologia
acessível e centrada no ser humano.
 
Em resposta à estratégia da Comissão Europeia para moldar o futuro digital da Europa nos
próximos anos, o Parlamento exige que se enfrentem os desafios colocados pela transição
digital, entre eles as competências digitais e a conectividade. Os eurodeputados concentram-se
na inteligência artificial (IA) como tecnologia que pode capacitar e apoiar os setores público e
privado europeus nas mudanças que se avizinham. Os parlamentares também pedem mais
apoio às pequenas e médias empresas para enfrentar a transição.
 
Um debate sobre o funcionamento do mercado único digital e a melhoria da utilização da IA
pelos consumidores europeus terá lugar na quarta-feira.
 
Debate: 19.05.2021
 
Votação: 20.05.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação em comissão (14.04.2021)
Observatório legislativo
Declaração em vídeo de Deirdre CLUNE (PPE, Irlanda), Axel VOSS (PPE, Alemanha) and
Ibán GARCÍA DEL BLANCO (S&D, Espanha)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2216(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/shaping-the-digital-future-of-europe-statement-clune-voss-garcia-del-blanco_I204129-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/shaping-the-digital-future-of-europe-statement-clune-voss-garcia-del-blanco_I204129-V_v


Um "Acordo sobre a Demografia na UE" para
remediar o despovoamento
 
Os eurodeputados devem afirmar que o investimento em
infraestrutura e serviços públicos é fundamental para
tornar o campo mais atraente para os trabalhadores e
acabar com o êxodo rural.
 
Num relatório a ser debatido na segunda-feira, os eurodeputados argumentam que as regiões
da  UE devem usar  a  pandemia  da  COVID-19  como uma  oportunidade  para  inverter  as
tendências atuais de despovoamento. O texto salienta que, com a pandemia, muitas empresas
passaram a utilizar o teletrabalho, os cidadãos procuram habitações mais acessíveis em zonas
menos densamente povoadas, e a UE está a canalizar fundos para melhorar os serviços de
saúde, educação, ligação à Internet e ajudar os sectores mais afetados pela crise de saúde
pública.
 
As autoridades regionais e locais devem utilizar esses recursos para construir infraestruturas,
melhorar os serviços públicos e incentivar o empreendedorismo a fim de atrair trabalhadores
jovens e qualificados. Os eurodeputados vão reclamar à Comissão Europeia e aos Estados-
membros um “Acordo sobre a Demografia” para fazer face à migração laboral e responder às
necessidades específicas tanto das regiões que estão a perder população como daquelas com
uma população em rápido crescimento.
 
Debate: 17.05.2021
 
Resultado da votação: 20.05.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Comissão de Desenvolvimento Regional
Material multimédia gratuito

Sessão plenária

PT Serviço de Imprensa, Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

14 I 18

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2039(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/regi/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=depopulation&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Melhor proteção para os trabalhadores sazonais
durante as crises sanitárias
 
O Parlamento vai debater na segunda-feira como garantir
uma proteção social adequada e liberdade de circulação
para os trabalhadores móveis durante crises como a atual
pandemia da COVID-19.
 
O fechamento parcial das fronteiras pelos Estados-membros para evitar a disseminação da
COVID-19 afetou gravemente a liberdade de movimento. Num projeto de relatório a ser votado
na quarta-feira (resultado anunciado na manhã de quinta-feira), os eurodeputados devem
reclamar um protocolo sanitário comum para os trabalhadores móveis a fim de garantir o seu
direito à livre circulação durante as crises de saúde pública. Os parlamentares também pedirão
à  Comissão  Europeia  e  aos  governos  nacionais  que  reconheçam  como  essenciais  os
trabalhadores móveis em cadeias de suprimentos de manufatura estratégicas, como a de
equipamentos médicos, e analise os requisitos de quarentena aplicáveis para eles.
 
Debate: 17.05.2021
 
Resultado da votação: 20.05.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação em comissão (19.03.2021)
Observatório legislativo
Serviço de estudo do PE: Mobilidade laboral e reconhecimento nas profissões regulamentadas
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99720/better-protection-of-labour-rights-and-freedom-of-movement-for-mobile-workers
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2007(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)631056


Migração: Parlamento pede medidas contra
violações dos direitos humanos
 
Os eurodeputados vão criticar a UE e alguns Estados-
membros por abusarem dos acordos informais para o
regresso e a readmissão de migrantes irregulares.
 
O projeto de texto centra-se, entre outras coisas, nos acordos informais firmados pela UE com
países terceiros para reforçar as suas capacidades de controlo e gestão das fronteiras, a luta
contra o tráfico de seres humanos e o regresso e readmissão de migrantes irregulares. Os
eurodeputados irão debater as tendências preocupantes relacionadas com estes acordos, o
seu número crescente,  as implicações práticas em matéria de direitos humanos, e a sua
natureza extrajudicial. Os parlamentares criticam o fato de tais acordos serem concluídos sem
o devido escrutínio democrático e supervisão parlamentar e não estarem sujeitos ao escrutínio
judicial.
 
O relatório insta a Comissão Europeia a iniciar ou finalizar negociações e a assinar acordos de
readmissão com países terceiros, mas insiste que os acordos formais devem ter prioridade.
 
Os eurodeputados pedem ainda à Comissão Europeia que forneça uma análise clara dos
fundos da UE utilizados para financiar  a  cooperação com países terceiros  na gestão da
migração.
 
Debate: 18.05.2021
 
Resultado da votação: 19.05.2021
 
Processo: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação em comissão (18.03.2021)
Observatório legislativo
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0060_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210318IPR00301/eu-migration-policy-better-protection-against-human-rights-violations
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2116(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk


Defensores do ambiente devem ser protegidos
da intimidação e da violência
 
O Parlamento vai apelar à UE para que apoie os defensores
dos direitos ambientais em todo o mundo e reconheça o
"ecocídio" como crime internacional.
 
Num  projeto  de  relatório  a  ser  debatido  na  terça-feira  e  votado  na  quarta-feira,  os
eurodeputados avaliam a situação dos defensores do ambiente em todo o mundo e apelam à
UE e  a  países  terceiros  para  que ajudem e protejam melhor  estes  ativistas  dos  direitos
humanos de represálias.
 
O  texto  também exige  novas  negociações  a  nível  do  Tribunal  Penal  Internacional  para
reconhecer  o  "ecocídio"  como  um crime  internacional  ao  abrigo  do  Estatuto  de  Roma.
 
No início deste ano, o Parlamento abriu caminho para uma nova lei europeia exigindo que as
empresas incorporem os direitos humanos e as normas ambientais em suas cadeias de valor.
Leia mais sobre isso aqui.
 
Contexto
 
De acordo com o relatório Global Witness 2020, um total de 212 ativistas agrários e ambientais
foram mortos em 2019, um aumento de 30% em relação a 2018. Cerca de 40% dessas vítimas
eram indígenas  e  proprietários  de  terras  tradicionais,  e  mais  de  dois  terços  das  mortes
ocorreram na  América  Latina.
 
Debates: 18.05.2021
 
Resultado da votação: 19.05.2021
 
Procedimento: Relatório de iniciativa
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa após a votação na comissão (05.03.2021)
Observatório legislativo
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0039_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98903/protect-environmental-defenders-from-intimidation-and-violence-meps-urge
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2134(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-sakharov-prize-2020-candidate---berta-caceres-ecologist-and-right-activist-honduras_I195686-V_v


Outros assuntos em destaque
 
Conflito Israel-Palestina / Europa Criativa /
Responsabilidade ambiental das empresas / Transmissão
de eventos desportivos / Proteção de dados / Nova
estratégia industrial / China
 
O Parlamento vai analisar os recentes distúrbios e violência entre Israel e a Palestina - debate
na terça-feira, com declaração da Comissão Europeia
 
Parlamento vota o novo programa cultural Europa Criativa, o maior apoio já prometido pela UE
aos setores culturais e criativos - debate na terça-feira e resultado da votação na quarta-feira
(ou  anunciado como aprovado após  o  debate),  conferência  de  imprensa conjunta  sobre
Erasmus+, Europa Criativa e Corpo Europeu de Solidariedade na terça-feira, 18 de maio, às
10:30
 
Reforço das regras em vigor na UE sobre a responsabilidade ambiental das empresas, a fim
de reduzir e prevenir os danos ambientais - debate na quarta-feira e resultado da votação na
quinta-feira
 
Combater a transmissão online ilegal de eventos desportivos para garantir a proteção dos
direitos de propriedade intelectual dos organizadores - debate na segunda-feira e resultado da
votação na quarta-feira
 
Proteção de dados no Reino Unido e nos EUA e o futuro das transferências de dados para
estes  países:  preocupação  com  a  privacidade  dos  cidadãos  europeus  -  debate  com
representantes  do  Conselho  e  da  Comissão  Europeia  e  votação  na  quinta-feira
 
Parlamento discute nova estratégia industrial da UE, que visa impulsionar a recuperação
económica através do reforço da base industrial da Europa - debate com representante da
Comissão Europeia na terça-feira
 
Contra-sanções da China a entidades da UE e membros do Parlamento Europeu - votação na
segunda-feira
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