
 

Destaques da sessão plenária de 17 a 20 de janeiro
de 2022, Estrasburgo
 
Cerimónia de homenagem ao presidente David Sassoli 
Os eurodeputados vão prestar homenagem a David Sassoli, que faleceu a 11 de
janeiro, numa cerimónia que terá lugar no início da sessão plenária, na segunda-feira,
às 18h00, em Estrasburgo.
 
 
Eurodeputados elegem presidente do PE para os próximos dois
anos e meio 
O Parlamento Europeu (PE) vai decidir na terça-feira quem desempenhará o cargo de
presidente na segunda metade da legislatura.
 
 
Eleição dos vice-presidentes e dos questores 
Os eurodeputados vão eleger em seguida os 14 vice-presidentes e os cinco
questores, que compõem a Mesa do Parlamento Europeu. 
 
 
Debate com Macron sobre as prioridades da presidência francesa do
Conselho da UE 
O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai apresentar ao PE as prioridades da
presidência do Conselho da UE para este semestre. O debate realiza-se na quarta-
feira, às 11h30.
 
 
Lei dos Serviços Digitais: novas obrigações para as plataformas e
um ambiente em linha mais seguro para os utilizadores 
O PE vai debater e votar a sua posição sobre uma proposta que visa combater os
conteúdos ilegais em linha e garantir que as plataformas sejam responsabilizadas
pelos seus algoritmos. 
 
 
Reforço do papel da Agência Europeia de Medicamentos 
O PE deverá aprovar o acordo alcançado com o Conselho, no final de outubro, sobre
o reforço do papel da Agência Europeia de Medicamentos na preparação e gestão de
crises sanitárias.
 
 
Debate sobre os resultados da cimeira europeia de dezembro 
Os eurodeputados vão discutir com o presidente do Conselho Europeu, Charles
Michel, as conclusões da cimeira de líderes de 16 de dezembro. O debate realiza-se
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na quarta-feira à tarde.
 
 
Recomendações para assegurar o bem-estar dos animais durante o
transporte 
A assembleia vai debater e votar na quinta-feira o relatório final da comissão de
inquérito sobre a proteção dos animais durante o transporte, do qual Isabel Carvalhais
é correlatora.
 
 
Emprego e oportunidades para os jovens europeus afetados pela
crise pandémica 
A quinta-feira à tarde será dedicada a um debate sobre as medidas para mitigar os
efeitos da COVID-19 no emprego e na educação dos jovens. A UE designou 2022
como o Ano Europeu da Juventude.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos na UE / Situação no Cazaquistão 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2022-01-17
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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)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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Cerimónia de homenagem ao presidente David
Sassoli
 
Os eurodeputados vão prestar homenagem a David
Sassoli, que faleceu a 11 de janeiro, numa cerimónia que
terá lugar no início da sessão plenária, na segunda-feira,
às 18h00, em Estrasburgo.
 
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o chefe de Estado francês e presidente em
exercício do Conselho da UE, Emmanuel Macron, o antigo primeiro-ministro de Itália e antigo
eurodeputado Enrico Letta (um grande amigo do presidente Sassoli) e os líderes dos grupos
políticos irão discursar na cerimónia. Haverá também uma breve interpretação musical.
 
O presidente David Sassoli faleceu na madrugada de 11 de janeiro, em Aviano (Itália), onde se
encontrava hospitalizado desde 26 de dezembro. Membro do Parlamento Europeu desde 2009,
foi eleito presidente da instituição em julho de 2019 para a primeira metade da atual legislatura.
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Material multimédia
Homenagem ao presidente David Sassoli no Parlamento Europeu

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

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

Andreas KLEINER
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/president-sassoli_17409
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220111IPR20708/homenagem-ao-presidente-david-sassoli-no-parlamento-europeu


Eurodeputados elegem presidente do PE para os
próximos dois anos e meio
 
O Parlamento Europeu (PE) vai decidir na terça-feira quem
desempenhará o cargo de presidente na segunda metade
da legislatura.
 
A  eleição  do/a  novo/a  presidente  do  Parlamento  Europeu  será  presidida  por  um  vice-
presidente,  determinado  segundo  a  ordem  de  precedência.
 
Os candidatos à presidência podem ser propostos por um grupo político ou por um vigésimo
dos membros que compõem o Parlamento (o chamado “limiar baixo”, segundo o Regimento do
Parlamento Europeu), ou seja, pelo menos 36 dos 705 eurodeputados.
 
A eleição processa-se por escrutínio secreto.  Para ser eleito,  um candidato deve obter a
maioria absoluta dos votos expressos válidos, ou seja, 50% mais um. Devido à pandemia, foi
decidido que a votação será realizada por via remota.
 
Até ao momento, foram anunciadas as seguintes candidaturas: Roberta Metsola (PPE, MT),
Alice Bah Kuhnke (Verdes/ALE, SE),  Kosma Zlotowski  (ECR, PL) e Sira Rego (Grupo da
Esquerda, ES). O prazo para a apresentação de candidaturas à primeira volta do escrutínio é
na segunda-feira, às 17h00. Os candidatos podem ser propostos ou retirados antes de cada
volta.
 
Os candidatos farão uma breve apresentação na terça-feira, às 9h00, antes da primeira volta
do escrutínio, que terá lugar entre as 9h30 e as 10h15, sendo o resultado anunciado às 11h00.
 
Se  nenhum candidato  for  eleito  no  primeiro  escrutínio,  podem ser  nomeados  para  uma
segunda volta os mesmos candidatos ou outros, nas mesmas condições. Este procedimento
pode ser repetido numa terceira volta, se necessário, mais uma vez nas mesmas condições.
Se, no terceiro escrutínio, nenhum dos candidatos for eleito, só poderão candidatar-se à quarta
e última volta os dois candidatos que na terceira volta tenham obtido maior número de votos,
sendo eleito o candidato mais votado.
 
Assim que o presidente tiver sido eleito, o deputado que ocupe interinamente a presidência
cede‑lhe o lugar. O novo presidente pode proferir um discurso inaugural, antes de presidir à
eleição dos vice-presidentes e dos questores, que compõem a Mesa do Parlamento Europeu.
 
A composição numérica e as nomeações para as comissões parlamentares para os próximos
dois anos e meio serão também decididas durante a sessão plenária de janeiro.
 
Todos  os  cargos  eleitos  do  Parlamento  Europeu  (presidente,  vice-presidente,  questor,
presidente e vice-presidente de comissão e presidente e vice-presidente de delegação) são
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-016_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies


renovados de dois anos e meio em dois anos e meio, ou seja, uma vez no início e outra a meio
da legislatura quinquenal.
 
Contexto
 
O presidente exerce várias funções executivas e representativas, previstas no artigo 22.º do
Regimento do PE. Dispõe de “todos os poderes necessários para presidir aos trabalhos do
Parlamento e para assegurar a sua boa execução”. O procedimento relativo à eleição do
presidente é estabelecido nos artigos 14.º a 16.º do Regimento.
 
Eleição do/a presidente do Parlamento Europeu: 18/01/2022
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Nota informativa do Serviço de Estudos do PE
Infografia: como vai ser eleito o próximo presidente do Parlamento Europeu
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698863/EPRS_ATA(2022)698863_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/infografia-como-vai-ser-eleito-o-proximo-presidente-do-parlamento-europeu
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/election-of-president-of-european-parliament_21202
https://twitter.com/EPInstitutional


Eleição dos vice-presidentes e dos questores
 
Os eurodeputados vão eleger em seguida os 14 vice-
presidentes e os cinco questores, que compõem a Mesa do
Parlamento Europeu. 
 
Após a eleição para o cargo de presidente, os eurodeputados elegerão os 14 vice-presidentes
e os cinco questores que, juntamente com o presidente, compõem a Mesa do Parlamento
Europeu. Esta votação determinará a composição deste órgão nos próximos dois anos e meio,
ou seja, até 2024.
 
A Mesa estabelece regras para o bom funcionamento do PE. Entre as suas funções, elabora o
anteprojeto  de  previsão  de  receitas  e  despesas  da  instituição  e  decide  sobre  questões
financeiras,  organizativas  e  administrativas.
 
Os vice-presidentes podem substituir  o presidente,  incluindo na presidência das sessões
plenárias e na representação do Parlamento em cerimónias ou atos específicos,  quando
necessário. Os questores tratam das questões administrativas que afetam diretamente os
eurodeputados.
 
Na eleição do presidente, dos vice‑presidentes e dos questores, deve ser tida em consideração
a necessidade de assegurar, de forma global, uma representação equitativa das tendências
políticas, o equilíbrio entre os géneros e o equilíbrio geográfico, de acordo com o estipulado no
Regimento do PE.
 
Como são eleitos?
 
Os candidatos a vice-presidentes e a questores podem ser apresentados, como no caso dos
candidatos a presidente, por um grupo político ou por um vigésimo dos membros que compõem
o Parlamento, ou seja, pelo menos 36 dos 705 eurodeputados.
 
Os vice-presidentes são eleitos por escrutínio secreto. São eleitos à primeira volta, dentro do
limite dos 14 lugares a preencher e pela ordem dos votos obtidos, os candidatos que obtiverem
a maioria absoluta dos votos expressos. Se o número de candidatos eleitos for inferior ao
número de lugares a preencher, procede‑se a uma segunda volta, nas mesmas condições, a
fim de preencher os restantes lugares. Se for necessária uma terceira volta, utiliza-se o critério
da maioria relativa para o preenchimento dos lugares vagos. O mesmo processo é utilizado
para a eleição dos questores.
 
Eleição dos vice-presidentes e dos questores: 18/01/2022 e 19/01/2022
 
 

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

6 I 20

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-023_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-028_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_PT.html


Contactos 
 
 

Para saber mais
Regimento do Parlamento Europeu
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/election-of-president-of-european-parliament_21202
https://twitter.com/EPInstitutional


Debate com Macron sobre as prioridades da
presidência francesa do Conselho da UE
 
O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai apresentar ao
PE as prioridades da presidência do Conselho da UE para
este semestre. O debate realiza-se na quarta-feira, às
11h30.
 
A França assume este semestre a presidência rotativa do Conselho da UE, um ano depois de
Portugal, no primeiro semestre de 2021, e da Eslovénia, nos últimos seis meses.
 
Emmanuel  Macron vai  apresentar  as prioridades da presidência francesa ao Parlamento
Europeu,  num debate que se realiza no hemiciclo de Estrasburgo.
 
O lema da presidência francesa do Conselho da UE é “Retoma, pujança e pertença", tendo em
vista apoiar as transições ecológica e digital, defender e promover os valores e interesses da
UE e desenvolver uma visão europeia comum.
 
No que diz respeito à legislação europeia, a França pretende dar prioridade aos dossiês na
área digital, em particular à Lei dos Mercados Digitais e à Lei dos Serviços Digitais, bem como
ao mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras da UE e aos salários
mínimos, entre outros temas.
 
A Conferência sobre o Futuro da Europa deverá também apresentar as suas propostas no
decurso do semestre da presidência francesa.
 
Debate: 19/01/2022
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Sítio Web da presidência francesa do Conselho da UE
Nota informativa do Serviço de Estudos do PE
Presidências rotativas do Conselho da UE
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.2021portugal.eu/pt/
https://www.2021portugal.eu/pt/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698865/EPRS_BRI(2022)698865_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/council-eu/presidency-council-eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/french-presidency_21003


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

Andreas KLEINER
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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Lei dos Serviços Digitais: novas obrigações para
as plataformas e um ambiente em linha mais
seguro para os utilizadores
 
O PE vai debater e votar a sua posição sobre uma proposta
que visa combater os conteúdos ilegais em linha e garantir
que as plataformas sejam responsabilizadas pelos seus
algoritmos. 
 
A proposta legislativa sobre os serviços digitais, que vai ser debatida em plenário na quarta-
feira e votada na quinta-feira, visa criar um espaço digital mais seguro em que os direitos dos
utilizadores sejam protegidos, estabelecendo regras para combater os produtos, serviços e
conteúdos ilegais em linha, aumentar a transparência e a responsabilização das plataformas
pelos algoritmos que utilizam e regular a moderação de conteúdos.
 
O texto define as obrigações e a responsabilização dos prestadores de serviços intermediários,
em particular das plataformas, como as redes sociais e os mercados em linha. Estabelece
também um “mecanismo de notificação e ação” para a remoção de conteúdos ilegais, com as
devidas salvaguardas.
 
Os  eurodeputados  querem que os  mercados  em linha  assegurem que os  consumidores
possam adquirir  produtos seguros nas respetivas plataformas, reforçando a obrigação de
rastreabilidade dos comerciantes.
 
As plataformas em linha de muito grande dimensão ficarão sujeitas a obrigações específicas,
tendo em conta os riscos que representam no que diz respeito à disseminação de conteúdos
ilegais e prejudiciais. As regras propostas sobre a obrigatoriedade de avaliações de risco,
medidas  de atenuação de riscos,  auditorias  independentes  e  sobre  a  transparência  dos
chamados "sistemas de recomendação" (algoritmos que determinam o que os utilizadores
veem) deverão ajudar a prevenir a disseminação de conteúdos prejudiciais (que podem não ser
ilegais) e de desinformação.
 
O texto aprovado em plenário dará à equipa do PE o mandato para iniciar as negociações com
o Conselho da UE, sob a presidência francesa no primeiro semestre de 2022, tendo em vista
chegar a um acordo sobre este ato legislativo.
 
Mais informação neste comunicado de imprensa.
 
Debate: 19/01/2022
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms


Votação: 20/01/2022
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão)
 
Relatora: Christel Schaldemose (S&D, DK)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta relativa a um mercado único de serviços digitais (Regulamento
Serviços Digitais)
Comunicado de imprensa após a votação na comissão parlamentar do Mercado Interno e da
Proteção dos Consumidores (14 de dezembro de 2021)
Vídeo da conferência de imprensa da relatora, Christel Schaldemose (S&D, DK), e dos
relatores-sombra Arba Kokalari (PPE, SV), Dita Charanzová (Renew Europe, CZ), Alexandra
Geese (Verdes/ALE, DE) e Adam Bielan (ECR, PL), em 14 de dezembro de 2021
Observatório legislativo
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
@EP_SingleMarket
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_PT.html
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Reforço do papel da Agência Europeia de
Medicamentos
 
O PE deverá aprovar o acordo alcançado com o Conselho,
no final de outubro, sobre o reforço do papel da Agência
Europeia de Medicamentos na preparação e gestão de
crises sanitárias.
 
O regulamento relativo à Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa), que
deverá ser aplicável a partir de 1 de março de 2022, visa assegurar que a UE esteja mais bem
preparada para enfrentar futuras crises sanitárias, prevendo medidas para prevenir e atenuar a
escassez de medicamentos e dispositivos médicos, envolver mais estreitamente todos os
intervenientes na cadeia de abastecimento e aumentar a transparência dos ensaios clínicos e
das autorizações de comercialização de produtos farmacêuticos.
 
Esta proposta legislativa integra o pacote relativo à União Europeia da Saúde, apresentado
pela Comissão em novembro de 2020, tendo em conta os ensinamentos retirados da pandemia
de COVID-19.
 
Votação: 19/01/2022
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão)
 
Relator: Nicolás González Casares (S&D, ES)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo
Comunicado de imprensa após o acordo provisório alcançado entre o PE e o Conselho (28 de
outubro de 2021)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_pt
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator


Dana POPP
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu

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

13 I 20



Debate sobre os resultados da cimeira europeia
de dezembro
 
Os eurodeputados vão discutir com o presidente do
Conselho Europeu, Charles Michel, as conclusões da
cimeira de líderes de 16 de dezembro. O debate realiza-se
na quarta-feira à tarde.
 
Na última cimeira europeia, os dirigentes da UE debateram a evolução da situação da COVID-
19,  a  gestão  de  crises  e  a  resiliência  e  as  relações  externas,  incluindo  a  situação  na
Bielorrússia e na Ucrânia. Debruçaram-se também sobre a segurança e a defesa, os aspetos
externos da migração e os preços da energia.
 
Debate: 19/01/2022
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Conclusões do Conselho Europeu, 16 de dezembro de 2021
Debate em plenário, em 15 de dezembro, sobre a preparação do Conselho Europeu - A
resposta da UE ao ressurgimento mundial da COVID-19 e o recente aparecimento de novas
variantes da doença

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Andreas KLEINER
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/12/17/european-council-conclusions-16-december-2021/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-12-15-ITM-005_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-12-15-ITM-005_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-12-15-ITM-005_PT.html


Recomendações para assegurar o bem-estar dos
animais durante o transporte
 
A assembleia vai debater e votar na quinta-feira o relatório
final da comissão de inquérito sobre a proteção dos
animais durante o transporte, do qual Isabel Carvalhais é
correlatora.
 
A comissão de inquérito sobre a proteção dos animais durante o transporte foi criada pelo PE
em junho de 2020 para analisar a “alegada falta de reação da Comissão perante as provas de
infrações graves e sistemáticas” da legislação europeia sobre o transporte de animais vivos na
UE e para países terceiros.
 
Após 18 meses de trabalho, a comissão de inquérito aprovou, em 2 de dezembro, as suas
conclusões e recomendações, que serão debatidas e votadas em plenário na quinta-feira. A
eurodeputada  portuguesa  Isabel  Carvalhais  (S&D)  é  correlatora  do  documento,  com  o
eurodeputado  romeno  Daniel  Buda  (PPE).
 
Os parlamentares defendem que a UE e os Estados-Membros devem intensificar os seus
esforços para garantir o bem-estar dos animais durante o transporte e que as regras europeias
nesta  matéria  devem  ser  atualizadas.  Propõem  também  que  seja  dada  preferência  ao
transporte de carcaças ou de carne em vez de animais vivos, entre outras recomendações.
 
Debate: 20/01/2022
 
Votação: 20/01/2022
 
Processo: relatório de iniciativa
 
Relatores: Daniel Buda (PPE, RO) e Isabel Carvalhais (S&D, PT)
 
Para saber mais
Relatório sobre a análise de alegadas infrações e má administração na aplicação do Direito da
União no que se refere à proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da União
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu cria novas comissões para avaliar ação da UE
em várias áreas (19 de junho de 2020)
Página Web da Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte
Dados sobre o transporte de animais vivos (Serviço de Estudos do PE)
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/199996/ISABEL_CARVALHAIS/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211124IPR18013/animal-welfare-meps-urge-a-shift-from-live-to-meat-and-carcass-transport
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200615IPR81228/parlamento-europeu-cria-novas-comissoes-para-avaliar-acao-da-ue-em-varias-areas
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200615IPR81228/parlamento-europeu-cria-novas-comissoes-para-avaliar-acao-da-ue-em-varias-areas
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690708/EPRS_BRI(2021)690708_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/animal-welfare_18407


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Gediminas VILKAS
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
@EP_AnimalTran
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https://twitter.com/EP_AnimalTran


Emprego e oportunidades para os jovens
europeus afetados pela crise pandémica
 
A quinta-feira à tarde será dedicada a um debate sobre as
medidas para mitigar os efeitos da COVID-19 no emprego e
na educação dos jovens. A UE designou 2022 como o Ano
Europeu da Juventude.
 
“A pandemia de COVID-19 tem tido um efeito devastador no emprego e no estatuto social dos
jovens na Europa, criando a necessidade de ação imediata para garantir e melhorar o futuro e
bem-estar dos jovens”, dizem os eurodeputados.
 
O PE votará uma resolução sobre este assunto na sessão plenária de fevereiro.
 
Perguntas dos eurodeputados à Comissão
 
- De que modo tenciona a Comissão envolver os jovens e os seus representantes no processo
de tomada de decisões sobre as políticas de emprego e inclusão social na UE durante o Ano
Europeu da Juventude 2022 e mais além?
 
- De que modo tenciona a Comissão informar sobre os progressos realizados na aplicação da
recomendação do Conselho relativa à Garantia para a Juventude reforçada e coordenar-se
com as partes interessadas pertinentes, incluindo os parceiros cívicos, as organizações de
juventude e os parceiros sociais, no âmbito dos trabalhos do Comité do Emprego («EMCO»)?
Tenciona a Comissão criar um grupo de trabalho complementar da UE para a implementação
da Garantia para a Juventude reforçada?
 
- De que modo irá a iniciativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Objetivos, Aprendizagem,
Domínio, Realização) complementar a Garantia para a Juventude reforçada e trazer valor
acrescentado  à  mesma?  Como  irá  garantir  empregos  de  qualidade,  incluindo  uma
remuneração justa, acesso à proteção social para os jovens e oportunidades de emprego no
seu país? De que modo tenciona a Comissão chegar aos NEET (jovens que não trabalham,
não estudam nem seguem uma formação) mais vulneráveis para que participem no programa?
 
-  De  que  modo  tenciona  a  Comissão  conectar  as  partes  interessadas  pertinentes  –
nomeadamente as partes interessadas do setor público, privado e do setor da educação – no
desenvolvimento  de  competências  digitais,  ecológicas  e  empresariais  e  na  criação  de
oportunidades  de  emprego  de  qualidade  para  os  jovens?
 
- Como tenciona a Comissão reconhecer a ligação entre os fatores socioeconómicos e a saúde
mental e abordar o problema crescente das condições de saúde mental entre os jovens através
de novas iniciativas e da atualização dos programas existentes? De que modo tenciona a
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Comissão abordar as necessidades de saúde mental dos grupos vulneráveis de jovens?
 
- De que modo tenciona a Comissão apoiar percursos de aprendizagem de qualidade, flexíveis,
inclusivos, acessíveis e abertos para uma melhor inclusão no mercado de trabalho dos jovens,
em especial dos NEET, em programas existentes e novos, como as contas de aprendizagem
individuais e as iniciativas relativas às microcredenciais?
 
-  Tenciona  a  Comissão  rever  os  instrumentos  europeus  existentes,  como  o  quadro  de
qualidade para os estágios e o quadro europeu para a qualidade e a eficácia da aprendizagem,
a fim de incluir critérios de qualidade para as ofertas feitas aos jovens, incluindo o princípio da
remuneração justa dos estagiários e aprendizes?
 
Perguntas dos eurodeputados ao Conselho
 
- Como tenciona o Conselho ajudar os jovens a obter uma remuneração justa e de qualidade
pela experiência de trabalho, estágio e aprendizagem, assegurando simultaneamente o acesso
aos direitos sociais através de programas como a Garantia para a Juventude reforçada e a
iniciativa  ALMA  (Aim,  Learn,  Master,  Achieve  –  Objetivos,  Aprendizagem,  Domínio,
Realização)?
 
-  Como tenciona o Conselho apoiar a integração do pilar da juventude no Mecanismo de
Recuperação  e  Resiliência  com  financiamento  do  Fundo  Social  Europeu  Mais  e  de
investimentos  nacionais?  Como  será  monitorizada?
 
- Quais são as ambições do Conselho em relação à recuperação laboral, social e de saúde
mental dos jovens e que medidas concretas está a tomar? De que forma irão estas ações dar
resposta às necessidades específicas dos grupos de jovens mais vulneráveis?
 
- Como tencionam os Estados-Membros atualizar a Garantia para a Juventude reforçada?
 
- Como tenciona o Conselho assegurar a igualdade de tratamento dos jovens no mercado de
trabalho no que diz respeito às condições de trabalho, nomeadamente aos salários?
 
Debate: 20/01/2022
 
Votação: sessão plenária de fevereiro
 
Processo: perguntas orais e resolução
 
Para saber mais
Estudo sobre os efeitos da COVID-19 na situação económica e social dos jovens na Europa
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Elzelien VAN DER STEEN
(+32) 477 45 42 84
empl-press@europarl.europa.eu
@EP_SocialAffairs
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https://twitter.com/EP_SocialAffairs


•
•
•

Outros assuntos em destaque
 
Saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos na UE /
Situação no Cazaquistão 
 
- Saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos na UE - debate na quinta-feira (artigo 162.º
do Regimento do PE, debate sobre assuntos de atualidade a pedido de um grupo político)
 
- Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado do
direito (quarta-feira) e votação de resoluções (quinta-feira):
 

Violações das liberdades fundamentais em Hong Kong 
Situação no Cazaquistão 
Crise política no Sudão
 

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

20 I 20

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-162_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-162_PT.html

