
 

Destaques da sessão plenária de 4 a 7 de outubro
de 2021, Estrasburgo
 
Aumento dos preços da energia e medidas europeias para mitigar o
seu impacto 
Os instrumentos a que a UE e os Estados-Membros devem recorrer para fazer face à
escalada dos preços da energia vão ser discutidos entre o Parlamento Europeu (PE),
o Conselho e a Comissão. 
 
 
Futuro das relações entre a UE e os EUA 
A assembleia europeia vai debater e votar um relatório sobre o estado da parceria
transatlântica, a promoção da autonomia estratégica da UE e a cooperação com a
Administração Biden.
 
 
Avaliação das medidas da UE para o setor do turismo  
Terminado o verão, o PE quer que a Comissão avalie as medidas que foram adotadas
para facilitar as viagens, incluindo o impacto do Certificado Digital COVID-19 da UE no
setor do turismo. 
 
 
Agência Europeia para o Asilo 
O PE vai discutir o apoio que a agência poderá prestar aos Estados-Membros no
tratamento dos pedidos de asilo. A proposta foi acordada com a presidência
portuguesa do Conselho em junho. 
 
 
Situação na Bielorrússia 
A resposta da UE às ações do regime bielorrusso ao longo do último ano e a situação
migratória na fronteira com alguns Estados-Membros serão abordadas num debate
com Borrell e Johansson.
 
 
Como atingir o objetivo de zero mortes nas estradas da UE até 2050 
Os eurodeputados vão propor um limite de velocidade de 30 km/h em zonas
residenciais e com muitos ciclistas, vias mais seguras e tolerância zero para a
condução sob o efeito do álcool.
 
 
Plataformas sociais: mais esforços para combater a desinformação  
O PE vai debater com a Comissão os instrumentos e a abordagem estratégica que a
UE deve adotar para combater a desinformação, o discurso de ódio, o assédio e
outras ingerências em linha. 
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Branqueamento de capitais, práticas fiscais prejudiciais e União
Bancária 
Em três debates distintos, os eurodeputados vão avaliar o que tem sido feito para
combater o branqueamento de capitais e as práticas fiscais prejudiciais e para
concretizar a União Bancária.
 
 
Outros assuntos em destaque  
Ponto de situação sobre os planos de recuperação e resiliência que aguardam
aprovação / Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias
/ Inteligência artificial 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2021-10-04
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Transmissão em direto da sessão plenária (EbS+)
Centro Multimédia
Conferências de imprensa e outros eventos
EP Newshub

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming
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Aumento dos preços da energia e medidas
europeias para mitigar o seu impacto
 
Os instrumentos a que a UE e os Estados-Membros devem
recorrer para fazer face à escalada dos preços da energia
vão ser discutidos entre o Parlamento Europeu (PE), o
Conselho e a Comissão. 
 
O debate em plenário realiza-se na quarta-feira, 6 de outubro, a partir das 9h00 (hora em
Estrasburgo, 8h00 em Lisboa).
 
Os eurodeputados estão preocupados com as consequências do aumento dos preços do gás
natural para os consumidores e as empresas e querem que sejam encontradas soluções a
nível europeu e nacional para dar resposta a este problema. Algumas das medidas deverão
passar pelo aumento da eficiência energética e da utilização de energia de fontes renováveis e
pelo combate à pobreza energética.
 
A Comissão propõe que as receitas do regime de comércio de licenças de emissão da UE
sejam utilizadas pelos Estados-Membros para mitigar o impacto da subida dos preços da
energia, em particular as suas consequências sociais. Está também a ser discutida no PE a
criação de um fundo social para a ação climática, uma das propostas apresentadas em julho no
âmbito do pacote climático “Objetivo 55” (“Fit for 55”), através do qual os Estados-Membros
poderiam ajudar as pessoas a financiar investimentos em eficiência energética, em novos
sistemas de aquecimento e arrefecimento e numa mobilidade mais ecológica.
 
A Comissão deverá apresentar no dia 5 de outubro uma comunicação sobre os preços da
energia.
 
Debate: 6/10/2021
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Material multimédia: Aumento dos custos da energia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/SEC(2021)2391?ersIds=090166e5e299dcd3
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/SEC(2021)2391?ersIds=090166e5e299dcd3
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/rising-energy-costs_20304_pk


Baptiste CHATAIN
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
@EP_Industry
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https://twitter.com/EP_Industry


Futuro das relações entre a UE e os EUA
 
A assembleia europeia vai debater e votar um relatório
sobre o estado da parceria transatlântica, a promoção da
autonomia estratégica da UE e a cooperação com a
Administração Biden.
 
Os eurodeputados deverão discutir o impacto da retirada das tropas dos EUA e da NATO do
Afeganistão  nas  relações  transatlânticas,  bem  como  a  necessidade  de  promover  uma
autonomia  estratégica  aberta  da  UE  e  de  reforçar  as  suas  capacidades  de  defesa.  As
consequências do recente acordo de cooperação militar e de venda de submarinos celebrado
entre a Austrália, o Reino Unido e os EUA (AUKUS) serão também abordadas no debate em
plenário, que se realiza na terça-feira de manhã. 
 
Num relatório  aprovado em 15 de julho,  a  comissão parlamentar  dos Assuntos Externos
expressou a sua esperança de que a eleição de Joe Biden para Presidente dos EUA contribua
para revitalizar as relações bilaterais e conduza ao reforço da cooperação transatlântica, com
os dois blocos a trabalharem em conjunto como parceiros iguais.
 
Os eurodeputados congratulam-se com o novo empenhamento dos EUA no multilateralismo
baseado em regras, bem como com a decisão de regressar ao Acordo de Paris sobre as
alterações climáticas e à Organização Mundial da Saúde.
 
O relatório apela a uma posição coordenada face à Rússia e à China, à cooperação no domínio
das energias limpas e da investigação, do desenvolvimento e da inovação e à conjugação de
esforços para enfrentar desafios comuns, como a luta contra o terrorismo.
 
Debate: 5/10/2021
 
Votação final e anúncio dos resultados: 6/10/2021
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relator: Tonino Picula (S&D, HR)
 
Para saber mais
Relatório sobre o futuro das relações UE-EUA
Declarações do comissário europeu Thierry Breton sobre as relações UE-EUA, proferidas
após a retirada das tropas dos EUA do Afeganistão e do acordo "AUKUS" entre os EUA, a
Austrália e Reino Unido
Material multimédia: Relações UE-EUA
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_PT.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/eu-usa_17601_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
(+32) 470 96 08 19
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


Avaliação das medidas da UE para o setor do
turismo 
 
Terminado o verão, o PE quer que a Comissão avalie as
medidas que foram adotadas para facilitar as viagens,
incluindo o impacto do Certificado Digital COVID-19 da UE
no setor do turismo. 
 
O debate em plenário realiza-se na terça-feira, a partir das 20h30 (hora em Estrasburgo, 19h30
em Lisboa).
 
Os negociadores do PE e da presidência portuguesa do Conselho chegaram a um acordo
sobre o regulamento relativo ao Certificado Digital COVID-19 da UE no dia 20 de maio, sendo
este aplicável desde o dia 1 de julho.
 
Perguntas dos eurodeputados à Comissão Europeia
 
- Nesta fase, que conclusões pode a Comissão apresentar sobre a introdução do Certificado
Digital COVID-19 da UE e o seu impacto no setor do turismo durante a época de verão de
2021?  Em relação  ao  mesmo período  do  ano  anterior,  é  possível  quantificar  o  êxito  do
certificado tendo em conta o número total de viagens realizadas? Quais foram as dificuldades
encontradas pelos Estados-Membros e pelos viajantes? A Comissão identificou algumas
diferenças geográficas significativas entre os Estados-Membros e as regiões no que se refere
ao impacto dos certificados no setor do turismo?
 
-  Pode a Comissão apresentar uma panorâmica sobre a aplicação do selo de segurança
COVID-19 para o setor do turismo europeu? Quantas empresas no setor do turismo receberam
este selo? De que modo a Comissão apoiou a introdução do selo entre as empresas do setor
do turismo em termos de recursos financeiros e técnicos especializados? Que iniciativas foram
adotadas para promover e divulgar o selo?
 
- Na sequência das conclusões sobre o recomeço das viagens durante o verão, que medidas
tenciona a Comissão adotar para apoiar o ecossistema do turismo, em particular para evitar as
incertezas com que se deparam as empresas do setor e os viajantes no que diz respeito às
restrições às viagens?
 
-  Pode a  Comissão  apresentar  uma panorâmica  sobre  o  apoio  prestado  até  à  data,  em
consonância  com o Pacto  Ecológico,  às  empresas do setor  do turismo na sequência  da
pandemia, bem como sobre o seu montante total? Como pode ser facilitado o acesso das
microempresas e das PME ao financiamento da UE? Qual é a atual taxa de desemprego no
setor do turismo e quantas pessoas perderam os seus postos de trabalho durante a pandemia?
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https://www.2021portugal.eu/pt/noticias/ue-da-luz-verde-ao-certificado-digital-covid-da-ue/


O setor do turismo da UE foi  severamente afetado pela crise decorrente da pandemia de
COVID-19, que provocou um défice de investimento de 161 mil milhões de euros em 2020,
afetando negativamente  todo o  ecossistema do turismo,  em particular  os  27 milhões de
pessoas que direta  e  indiretamente  trabalham neste  setor.
 
Debate:5/10/2021
 
Processo: pergunta oral à Comissão
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de março de 2021, sobre o tema «Estabelecer uma
estratégia da UE para o turismo sustentável», da qual foi relatora a eurodeputada portuguesa
Cláudia Monteiro de Aguiar

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Gediminas VILKAS
(+32) 470 89 29 21
tran-press@europarl.europa.eu
@EP_Transport
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_PT.html
https://twitter.com/EP_Transport


Agência Europeia para o Asilo
 
O PE vai discutir o apoio que a agência poderá prestar aos
Estados-Membros no tratamento dos pedidos de asilo. A
proposta foi acordada com a presidência portuguesa do
Conselho em junho. 
 
A proposta legislativa que vai ser debatida na quinta-feira visa melhorar a aplicação da política
de asilo na UE, transformando o atual Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO),
operacional desde 2011, numa agência de pleno direito. Caberá a esta nova agência prestar
assistência  operacional  e  técnica  aos  Estados-Membros  que  necessitem  de  apoio  no
tratamento dos pedidos de asilo,  bem como facilitar  a  cooperação com países terceiros.
 
Durante o debate, os eurodeputados deverão também fazer um ponto de situação sobre as
propostas  apresentadas em setembro  de 2020 no âmbito  do  novo Pacto  em matéria  de
Migração e  Asilo,  que têm ainda de ser  negociadas entre  os  colegisladores.
 
A proposta de regulamento relativa à Agência da UE para o Asilo, que foi acordada entre os
negociadores do PE e da presidência  portuguesa do Conselho no dia  29 de junho,  será
submetida à votação do plenário  numa sessão posterior.
 
Debate: 7/10/2021
 
Votação: sessão posterior
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão), primeira leitura
 
Relatora: Elena Yoncheva (S&D, BG)
 
Para saber mais
Texto do acordo provisório alcançado entre os negociadores do PE e da presidência
portuguesa do Conselho, em 29 de junho, sobre a proposta de regulamento relativa à Agência
Europeia para o Asilo
Observatório legislativo
Material multimédia: Asilo
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10352-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10352-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10352-2021-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/asylum_19801_pk


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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https://twitter.com/EP_Justice


Situação na Bielorrússia
 
A resposta da UE às ações do regime bielorrusso ao longo
do último ano e a situação migratória na fronteira com
alguns Estados-Membros serão abordadas num debate
com Borrell e Johansson.
 
O debate com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e a comissária para os Assuntos
Internos, Ylva Johansson, realiza-se na terça-feira de manhã e será seguido da votação de
uma resolução na quinta-feira.
 
Debate: 5/10/2021
 
Votação: 7/10/2021
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Página Web da delegação do Parlamento Europeu para as relações com a Bielorrússia
Material multimédia: UE- Bielorrússia

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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http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/eu-belarus_18301_pk
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Como atingir o objetivo de zero mortes nas
estradas da UE até 2050
 
Os eurodeputados vão propor um limite de velocidade de
30 km/h em zonas residenciais e com muitos ciclistas, vias
mais seguras e tolerância zero para a condução sob o
efeito do álcool.
 
Cerca de 22.700 pessoas continuam a morrer anualmente nas estradas da UE e cerca de
120.000 ficam gravemente feridas, nota um relatório sobre segurança rodoviária preparado na
comissão parlamentar dos Transportes e do Turismo.
 
Os eurodeputados sublinham que, “nos últimos anos, não se têm registado progressos na
redução das taxas de mortalidade na UE” e que, em resultado disso, “o objetivo de reduzir para
metade o número de mortes na estrada entre 2010 e 2020 não foi cumprido”.
 
O relatório que vai ser debatido no PE na segunda-feira e votado no dia seguinte propõe uma
série de medidas para aumentar a segurança rodoviária na UE, tais como investimentos em
estradas  e  infraestruturas  mais  seguras,  velocidades  máximas  de  30  km/h  em  zonas
residenciais e zonas com um elevado número de ciclistas e peões, bem como um quadro que
preveja tolerância zero para a condução sob o efeito do álcool.
 
Debate: 4/10/2021
 
Votação: 5/10/2021; anúncio dos resultados: 6/10/2021
 
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatora: Elena Kountoura (Grupo da Esquerda, EL)
 
Para saber mais
Relatório sobre o quadro estratégico da UE em matéria de segurança rodoviária para o
período 2021‑2030 – Recomendações para as próximas etapas da campanha «Visão Zero»
Material multimédia: Segurança rodoviária
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/road-safety_20303_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Gediminas VILKAS
(+32) 470 89 29 21
tran-press@europarl.europa.eu
@EP_Transport
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https://twitter.com/EP_Transport


Plataformas sociais: mais esforços para combater
a desinformação 
 
O PE vai debater com a Comissão os instrumentos e a
abordagem estratégica que a UE deve adotar para
combater a desinformação, o discurso de ódio, o assédio e
outras ingerências em linha. 
 
O debate realiza-se na terça-feira.
 
Perguntas dos eurodeputados à Comissão Europeia
 
A UE enfrenta cada vez mais ameaças à democracia em razão de financiamento estrangeiro
encoberto, manipulação da informação e outras ingerências em linha. Embora – graças a
modelos empresariais conspícuos – as plataformas em linha tenham alargado o acesso a
ferramentas  de  informação  e  de  comunicação,  nomeadamente  para  dissidentes  e
denunciantes, as suas práticas resultaram igualmente na propagação da desinformação, na
promoção do discurso de ódio, no assédio, no silenciamento de opositores, na espionagem, na
interferência em eleições e noutras atividades criminosas ou maliciosas.
 
As  questões  relacionadas  com a  luta  contra  a  desinformação,  o  recurso  a  sistemas  de
publicidade, o assédio em linha e outras ingerências em linha continuaram, em grande medida,
a ser da competência dos próprios prestadores de serviços de plataformas devido à falta de
regulamentação adequada a nível da UE. Ficaram demonstradas as limitações do princípio da
autorregulação. Espera-se que o pacote do Ato dos Serviços Digitais proposto resolva, pelo
menos, parte do problema através do reforço dos requisitos aplicáveis às plataformas em linha.
No entanto, tal exige não só uma legislação eficaz, mas também uma abordagem estratégica a
nível institucional, uma coordenação política, instrumentos credíveis e contramedidas:
 
- Que modo de coordenação política intersetorial e que tipo de estrutura institucional na UE
propõe  a  Comissão  para  colmatar  as  lacunas  legislativas  existentes  que  estão  a  ser
aproveitadas  por  intervenientes  mal-intencionados  e  para  coordenar  as  contramedidas
coletivas?
 
- De que modo se relaciona o nível da UE com o nível dos Estados-Membros e com o debate
sobre as melhores práticas a nível nacional e regional, por exemplo, o desenvolvimento de um
conjunto  de  instrumentos  para  combater  as  operações  de  interferência  e  ingerência
estrangeiras, regular o financiamento estrangeiro e introduzir novos instrumentos que permitam
que os custos sejam imputados aos autores?
 
- Como encara a Comissão as propostas legislativas existentes no que diz respeito à luta eficaz
contra a desinformação e o discurso de ódio em todas as línguas e quais são as expetativas da
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Comissão em relação à atualização do Código de Conduta sobre Desinformação e outras
medidas?
 
- Como avalia a Comissão os requisitos como a transparência e a regulamentação do recurso a
algoritmos  e  publicidade  política  neste  contexto?  Como tenciona  resolver  os  problemas
relacionados com a intermediação de dados, que envolve a recolha e a combinação de dados
pessoais de várias fontes e a venda desses dados agregados a terceiros?
 
-  Por  último,  qual  é  a  posição da Comissão no que diz  respeito  à  promoção da literacia
mediática e de um panorama mediático diversificado, nomeadamente um setor público forte,
fontes fidedignas de informação exata e apoio a conteúdos mediáticos fiáveis e de qualidade?
 
Debate:5/10/2021
 
Processo: pergunta oral à Comissão
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comissão Especial do PE sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos
Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação
Material multimédia: Luta contra a desinformação

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Eszter BALÁZS
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
@EP_Democracy
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/inge/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/inge/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/fight-against-disinformation_18408_pk
https://twitter.com/EP_Democracy


Branqueamento de capitais, práticas fiscais
prejudiciais e União Bancária
 
Em três debates distintos, os eurodeputados vão avaliar o
que tem sido feito para combater o branqueamento de
capitais e as práticas fiscais prejudiciais e para concretizar
a União Bancária.
 
Na quarta-feira à tarde, o PE vai debater dois relatórios da comissão parlamentar dos Assuntos
Económicos e Monetários sobre a União Bancária (relatório anual de 2020) e a reforma da
política da UE sobre práticas fiscais prejudiciais, incluindo a reforma do Grupo do Código de
Conduta. A votação destes relatórios terá lugar na quinta-feira, dia em que a assembleia realiza
um terceiro debate no qual irá instar a Comissão e os Estados-Membros a realizarem esforços
acrescidos para combater o branqueamento de capitais.
 
Debates: 6/10/2021 e 7/10/2021
 
Votação: 7/10/2021 (relatórios sobre a União Bancária e as práticas fiscais prejudiciais)
 
Processo: relatórios de iniciativa 
 
Relatoras: Danuta Hübner (PPE, PL), sobre a União Bancária, e Aurore Lalucq (S&D, FR),
sobre as práticas fiscais prejudiciais
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a União Bancária – relatório anual de 2020
Relatório sobre a reforma da política da UE sobre práticas fiscais prejudiciais (incluindo a
reforma do Grupo do Código de Conduta)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0256_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0256_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_PT.html


Dorota KOLINSKA
(+32) 498 98 32 80
econ-press@europarl.europa.eu
@EP_Economics

John SCHRANZ
(+32) 498 98 14 02
econ-press@europarl.europa.eu
@EP_Economics
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https://twitter.com/EP_Economics
https://twitter.com/EP_Economics


•

•

•

•

•

•

•

•

•

Outros assuntos em destaque 
 
Ponto de situação sobre os planos de recuperação e
resiliência que aguardam aprovação / Autoridade Europeia
de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias /
Inteligência artificial 
 

Ponto de situação sobre os planos de recuperação e resiliência submetidos e que
aguardam aprovação (em particular, os casos húngaro e polaco) - declaração da
Comissão e debate na quarta-feira
 
Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA):
assegurar  uma abordagem coordenada da UE para fazer  face a  futuras  crises
sanitárias e o papel do Parlamento Europeu nesta matéria - debate com o Conselho
e a Comissão na terça-feira
 
Inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e
judiciárias em casos penais - debate na segunda-feira e votação de um relatório na
terça-feira
 
Estado das capacidades de ciberdefesa da UE - debate na terça-feira e votação de
um relatório na quarta-feira
 
Avaliação dos fundos fiduciários da UE (incluindo para África) e do Mecanismo em
Favor dos Refugiados na Turquia - debate na terça-feira e votação de um relatório
na quarta-feira
 
Impacto da violência doméstica e do direito de custódia nas mulheres e crianças -
debate na segunda-feira e votação de um relatório na terça-feira
 
Regulamento de Aarhus: acesso à informação, participação do público no processo
de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente -  votação do
acordo alcançado com o Conselho na terça-feira
 
Nomeação da presidente da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA) - votação na terça-feira
 
Proposta sobre a criação de uma delegação à Assembleia Parlamentar UE-Reino
Unido e definição da sua composição numérica - votação na terça-feira
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