
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  21  a  24  de
novembro  de  2022,  Estrasburgo
 
Nova lei visa aumentar presença das mulheres nas direções das
empresas 
Todas as grandes empresas cotadas na UE terão de tomar medidas para reforçar a
presença das mulheres nos seus conselhos de administração. 
 
 
Parlamento Europeu vai declarar Rússia um Estado patrocinador do
terrorismo 
Os eurodeputados vão aprovar, quarta-feira, uma resolução que reconhece a Rússia
como um Estado patrocinador de terrorismo. 
 
 
Parlamento Europeu adota nova lei para proteger infraestruturas
essenciais 
Os eurodeputados vão debater e votar, terça-feira, uma proposta que visa a criação
de regras comuns para melhorar a resiliência das infraestruturas essenciais da UE.
 
 
Parlamento Europeu vai celebrar o 70.º aniversário 
Os eurodeputados vão assinalar a criação da Assembleia Comum da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço, em 1952, numa cerimónia no hemiciclo, terça-feira, às
11.30.
 
 
Campeonato Mundial da FIFA 2022: Parlamento debate situação dos
direitos humanos no Qatar 
Na segunda-feira à tarde, os eurodeputados vão fazer o balanço da situação dos
direitos humanos no Qatar no contexto do país anfitrião do Campeonato Mundial de
Futebol de 2022.
 
 
Eurodeputados avaliam relações UE-China com representante da
política externa 
Os eurodeputados vão fazer um balanço dos últimos desenvolvimentos nas relações
UE-China, terça-feira à tarde, durante um debate com o alto representante para a
política externa da União.
 
 
Estado de direito: PE debate progressos da Hungria
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Os eurodeputados vão discutir o estado das negociações entre a Comissão Europeia
e a Hungria no que respeita à proteção do orçamento da UE e o plano de recuperação
e resiliência.
 
 
Parlamento Europeu vai pedir novo ímpeto na política de
alargamento  
Os eurodeputados devem apelar aos líderes da UE para impulsionarem a política de
alargamento, enquanto o instrumento geopolítico mais forte, num debate terça-feira e
votação no dia seguinte.
 
 
Parlamento Europeu vai aprovar empréstimo de 18 mil milhões de
euros à Ucrânia 
Os eurodeputados irão discutir e votar a ajuda às necessidades de financiamento de
curto prazo da Ucrânia durante a guerra da Rússia contra o país.
 
 
Guerra da Ucrânia: debate sobre esforços internacionais para evitar
crise alimentar 
Os eurodeputados irão discutir as medidas tomadas para assegurar que os cereais e
fertilizantes possam continuar a ser exportados através do Mar Negro, no contexto da
guerra na Ucrânia.
 
 
Parlamento Europeu vai votar não aceitação de passaportes russos
de regiões ocupadas 
O Parlamento Europeu deverá confirmar, quinta-feira, que os países da UE não vão
aceitar passaportes emitidos pela Rússia em áreas ilegalmente ocupadas da Geórgia
e Ucrânia.
 
 
Parlamento quer solução sobre asilo, migração e salvamentos
marítimos coordenados 
O plenário vai questionar a presidência checa e a Comissão Europeia, quarta-feira,
sobre a garantia de solidariedade e a partilha de encargos na gestão dos fluxos
migratórios para a Europa.
 
 
Orçamento da UE para 2023: Ucrânia, energia e recuperação 
Os eurodeputados devem aprovar o orçamento da UE para o próximo ano, que tem
visa maior eficácia em lidar com as consequências da guerra na Ucrânia e o processo
de recuperação da pandemia.  
 
 
Parlamento prepara-se para abrir caminho a novas fontes de receitas
da UE 
A União Europeia poderá introduzir a próxima geração de recursos próprios (fluxos de
receitas), assim que for confirmado o apoio do Parlamento Europeu.
 
 
Parlamento Europeu pede esclarecimentos à Comissão sobre
governação económica 
Os eurodeputados vão questionar, terça-feira à tarde, os comissários Valdis
Dombrovskis e Paolo Gentiloni sobre os planos de governação económica
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apresentados no início deste mês.
 
 
Parlamento Europeu vai criar um roteiro para as competências
digitais 
A legislação que estabelece um roteiro até 2030 para as competências digitais,
infraestruturas, empresas e serviços públicos, será debatida e votada na quinta-feira.
 
 
Resoluções sobre direitos humanos e democracia 
O Parlamento Europeu vai realizar debates urgentes sobre  temas de direitos
humanos, democracia e Estado de direito na quarta-feira à tarde, seguindo-se as
votações na quinta-feira. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2022-11-21
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em directo à sessão plenária através do EP Live
Conferências de imprensa e outros eventos
Material multimédia
EP Newshub

Raquel Ramalho LOPES
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 34906 (BXL)
(+32) 477 99 14 95
raquel.lopes@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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Nova lei visa aumentar presença das mulheres
nas direções das empresas
 
Todas as grandes empresas cotadas na UE terão de tomar
medidas para reforçar a presença das mulheres nos seus
conselhos de administração. 
 
A diretiva que os eurodeputados vão debater, terça-feira de manhã, introduz procedimentos
mais transparentes de recrutamento nas empresas, para garantir que, até julho de 2026, pelo
menos 40% dos postos de director não executivo ou 33% de todos os postos de direção sejam
ocupados pelo sexo sub-representado. As empresas com menos de 250 empregados estão
excluídas do âmbito de aplicação da diretiva.
 
Ao abrigo das novas regras, os Estados-membros terão de introduzir sanções dissuasoras e
proporcionais, como multas, para as empresas que não cumprirem os referidos critérios de
transparência nos procedimentos de nomeação. Os conselhos de administração que não
seguirem os princípios da diretiva podem ser anulados por uma instância judicial.
 
Uma vez formalmente aprovada pelo Parlamento Europeu, a diretiva entrará em vigor 20 dias
após ter sido publicada no Jornal Oficial da UE. Os Estados-membros têm de implementar as
regras no prazo de dois anos.
 
Actualmente,  apenas  30,6%  dos  membros  do  conselho  de  administração  das  maiores
empresas cotadas em bolsa da UE são mulheres,  com diferenças significativas entre os
Estados-membros (desde 45,3% em França até 8,5% em Chipre).
 
Debate: Terça-feira, 22 novembro
 
Procedimento legislativo ordinário, segunda leitura
 
Para saber mais
Proposta sobre igualdade de género entre os diretores não executivos das empresas cotadas
em bolsa
Comunicado de imprensa após o acordo em trílogo (07.06.2022)
Perfil da relatora da Comissão dos Assuntos Jurídicos Lara WOLTERS (S&D, NL)
Perfil da relatora da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros Evelyn
REGNER (S&D, AT)
Observatório legislativo
Maiores empresas cotadas: presidentes, membros da direcção e representantes dos
trabalhadores (dados por país, Instituto Europeu para a Igualdade de Género)
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: Políticas de igualdade de género nos Estados-
Membros e os efeitos a nível corporativo (7 junho 2021)
Material audiovisual
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10521-2022-REV-1/pt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96998/EVELYN_REGNER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt


Parlamento Europeu vai declarar Rússia um
Estado patrocinador do terrorismo
 
Os eurodeputados vão aprovar, quarta-feira, uma
resolução que reconhece a Rússia como um Estado
patrocinador de terrorismo. 
 
Durante a guerra contra a Ucrânia,  o exército russo intensificou os ataques a alvos civis,
incluindo infraestruturas energéticas, hospitais, serviços de assistência médica, escolas e
abrigos, violando o direito internacional e o direito humanitário internacional.
 
Ao declarar a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo, os eurodeputados querem
preparar terreno para que Putin e o seu governo sejam responsabilizados por estes crimes
perante um tribunal internacional.
 
O debate decorreu durante a sessão plenária de outubro.
 
Voto: Quarta-feira, 23 novembro
 
Procedimento: Resolução não legislativa
 
Para saber mais
Gravação do debate (18.10.2022)
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu apela a aumento massivo da assistência
militar à Ucrânia (06.10.2022)
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: A guerra da Rússia contra a Ucrânia: Designação
de um Estado como patrocinador do terrorismo
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220930IPR41935/parlamento-europeu-apela-a-aumento-massivo-da-assistencia-militar-a-ucrania
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220930IPR41935/parlamento-europeu-apela-a-aumento-massivo-da-assistencia-militar-a-ucrania
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Parlamento Europeu adota nova lei para
proteger infraestruturas essenciais
 
Os eurodeputados vão debater e votar, terça-feira, uma
proposta que visa a criação de regras comuns para
melhorar a resiliência das infraestruturas essenciais da UE.
 
A legislação,  já  acordada entre  o  Parlamento e  o  Conselho,  vai  reforçar  a  proteção das
infraestruturas essenciais da UE mediante a introdução de regras mínimas harmonizadas para
avaliações de risco e estratégias de resiliênca nacionais. As definições de entidades críticas e
práticas de comunicação também devem ser harmonizadas, estabelecendo-se pontos únicos
de contacto em cada país para reforçar e facilitar a comunicação transfronteiriça.
 
As novas regras vão aplicar-se a 11 sectores: energia, transportes, banca, infraestruturas do
mercado financeiro,  infraestruturas digitais,  água potável  e águas residuais,  alimentação
(incluindo produção,  processamento e entrega),  saúde,  administração pública e espaço.
 
Debate: Terça-feira, 22 novembro
 
Votação: Terça-feira, 22 de novembro
 
Procedimento ordinário legislativo, acordo em primeira leitura
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
resiliência das entidades críticas
Perfil do relator Michal Šimečka (Renew, SK)
Observatório legislativo
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: Resiliência de entidades críticas - num relance
(16.11.2022)
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: Proteger infraestruturas críticas e combate aos
ataques híbridos
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


Parlamento Europeu vai celebrar o 70.º
aniversário
 
Os eurodeputados vão assinalar a criação da Assembleia
Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em
1952, numa cerimónia no hemiciclo, terça-feira, às 11.30.
 
A  Presidente  do  Parlamento  Europeu  Roberta  Metsola  inaugurará  a  sessão  com  uma
declaração. Os primeiros-ministros dos três países anfitriões do Parlamento - Èlisabeth Borne,
de França; Alexander de Croo, da Bélgica, e Xavier Bettel, do Luxemburgo - também vão
discursar.
 
A cerimónia vai terminar com a interpretação orquestral do Hino à Alegria, de L.v. Beethoven.
 
Contexto
 
A primeira reunião da Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
(CECA) decorreu a 10 de setembro de 1952. Participaram 78 deputados nomeados pelos
parlamentos  nacionais  de  cada  Estado-Membro.  Em 1958,  na  sequência  da  criação  da
Comunicade  Económica  Europeia  e  da  Comunidade  Europeia  da  Energia  Atómica,  a
Assembleia Comum da CECA foi alargada e rebatizada “Assembleia Parlamentar Europeia”.
Em 1962, adotou o nome “Parlamento Europeu”.
 
Cerimónia: Terça-feira, 22 novembro
 
Para saber mais
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt


Campeonato Mundial da FIFA 2022: Parlamento
debate situação dos direitos humanos no Qatar
 
Na segunda-feira à tarde, os eurodeputados vão fazer o
balanço da situação dos direitos humanos no Qatar no
contexto do país anfitrião do Campeonato Mundial de
Futebol de 2022.
 
A decisão da FIFA de realizar o Campeonato Mundial de Futebol de 2022 no Qatar gerou
controvérsia  entre as organizações de direitos humanos e os adeptos de futebol.  Dados
confirmados por vários grupos de direitos humanos com representações diplomáticas em Doha
indicam que milhares de trabalhadores estrangeiros morreram em estaleiros de construção ou
como resultado de actividades relacionadas com a construção no país antes do torneio. O
Qatar foi também acusado, entre outras coisas, de asfixiar a liberdade de imprensa e de violar
os direitos das mulheres e das pessoas LGBTIQ+.
 
Os eurodeputados da Subcomissão dos Direitos Humanos realizaram um debate sobre a
situação no Qatar com o ministro do Trabalho do país, Ali Bin Samikh Al Marri, segunda-feira,
14 de novembro. Pode voltar a vê-lo aqui.
 
Debate: Segunda-feira, 21 de Novembro
 
Procedimento: Declaração da Comissão, sem resolução
 
Para saber mais
Subcomissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu
Think Tank do Parlamento Europeu - Campeonato do Mundo de Futebol 2022 no Qatar:
direcionar a atenção para os direitos dos trabalhadores
Delegação do Parlamento Europeu para as relações com a Península Árabe
Material audiovisual
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https://www.fifa.com/
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/droi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/darp/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Eurodeputados avaliam relações UE-China com
representante da política externa
 
Os eurodeputados vão fazer um balanço dos últimos
desenvolvimentos nas relações UE-China, terça-feira à
tarde, durante um debate com o alto representante para a
política externa da União.
 
Os últimos desenvolvimentos políticos na sequência da reeleição do atual presidente chinês e
secretário-geral do Partido Comunista Xi Jinping e o último relatório do Alto Comissário das
Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a perseguição chinesa à população uigure
deverão ser objeto de debate durante a sessão plenária.
 
Os eurodeputados devem ainda abordar os esforços europeus para que a China pressione a
Rússia a por termos à guerra na Ucrânia, bem como a contínua tensão no Estreito de Taiwan e
os apelos já feitos para uma parceria mais forte entre a UE e Taiwan.
 
Em Setembro, os eurodeputados da Subcomissão dos Direitos Humanos insistiram para que a
UE adote uma posição mais dura contra Pequim, incluindo a proibição da importação de bens
fabricados com recurso a trabalhos forçados.
 
Debate: Terça-feira, 22 novembro
 
Procedimento: Declaração do Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros,
sem resolução
 
Para saber mais
Delegação do Parlamento Europeu para as relações com República Popular da China
Material audiovisual
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-cn/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt


Estado de direito: PE debate progressos da
Hungria
 
Os eurodeputados vão discutir o estado das negociações
entre a Comissão Europeia e a Hungria no que respeita à
proteção do orçamento da UE e o plano de recuperação e
resiliência.
 
A 18 de setembro de 2022, a Comissão Europeia propôs congelar 7,5 mil milhões de euros de
fundos da UE para a Hungria,  citando a corrupção e as preocupações com os contratos
públicos, após ter desencadeado o mecanismo de condicionalidade da UE contra a Hungria em
abril.
 
A Hungria apresentou 17 medidas corretivas para responder às preocupações da Comissão,
que as considerou um "passo na direcção certa". Contudo, a Comissão deu à Hungria um
prazo - até 19 de novembro - para demonstrar progressos consideráveis na implementação
destas medidas.  A Comissão reavaliará então a situação,  antes da esperada decisão do
Conselho de aplicar  o mecanismo de condicionalidade do Estado de direito na Hungria.
 
Em maio de 2021, a Hungria apresentou a sua proposta original de Plano de Recuperação e
Resiliência,  na  qual  solicitava  apenas  a  concessão  de  financiamento,  mas  a  Comissão
Europeia não a aceitou devido a preocupações sobre corrupção e questões judiciais.  Na
primavera de 2022, o governo húngaro alargou o seu pedido de modo a incluir empréstimos e
apresentou um novo plano que a Comissão ainda não aprovou.
 
O debate terá lugar na segunda-feira à tarde, logo após a abertura da sessão plenária.
 
A resolução será posta a votação na quinta-feira.
 
Debate: Segunda-feira, 21 de Novembro
 
Votação: Quinta-feira, 24 de Novembro
 
Procedimento: Declaração da Comissão com resolução
 
Para saber mais
Debate em plenário:  Eurodeputados advertem Comissão para não ficar aquém da protecção
dos interesses financeiros da UE na Hungria (4.10.2022)
Conferência de imprensa dos co-relatores e relatores-sombra (17.11.2022)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_5623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_5623
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER


Parlamento Europeu vai pedir novo ímpeto na
política de alargamento 
 
Os eurodeputados devem apelar aos líderes da UE para
impulsionarem a política de alargamento, enquanto o
instrumento geopolítico mais forte, num debate terça-feira
e votação no dia seguinte.
 
No âmbito da crescente ameaça russa à paz e estabilidade europeia,  os eurodeputados
preparam-se para exortar  a  UE a reanimar o processo de alargamento,  dentro das suas
próprias fileiras e nos países candidatos. Num debate sobre a nova estratégia da UE para o
alargamento, espera-se que os eurodeputados exortem os Estados-membros a cumprir os
compromissos da UE para com os países dos Balcãs Ocidentais  e  da Parceria  Oriental,
sublinhando que a democracia e o Estado de direito devem ser fundamentais no processo de
alargamento.
 
Os eurodeputados também devem exortar a Sérvia a alinhar-se com a política externa e de
segurança comum da UE e com as sanções contra a Rússia.
 
Contexto
 
A UE tem em curso negociações de adesão com o Montenegro, a Sérvia, a Macedónia do
Norte e a Albânia, enquanto que as conversações com a Turquia foram congeladas. A Bósnia e
Herzegovina e o Kosovo são potenciais candidatos. Os líderes da UE concederam o estatuto
de candidatos  à  Ucrânia  e  à  Moldávia  a  23 de junho de 2022,  estabelecendo requisitos
adicionais  para  que a  Geórgia  possa receber  o  mesmo estatuto.
 
Debate: Terça-feira, 22 novembro
 
Votação: Quarta-feira, 23 novembro
 
 
Procedimento: relatório de iniciativa própria
 
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Pacote de Alargamento da Comissão 2022
Influência da Rússia nos Balcãs Ocidentais (08.06.2022)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_208
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_208
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA(2022)738205_EN.pdf


Parlamento Europeu vai aprovar empréstimo de
18 mil milhões de euros à Ucrânia
 
Os eurodeputados irão discutir e votar a ajuda às
necessidades de financiamento de curto prazo da Ucrânia
durante a guerra da Rússia contra o país.
 
De acordo com a proposta da Comissão Europeia, que pede aos eurodeputados que acelerem
a aprovação ao abrigo do "procedimento de urgência" do Parlamento Europeu, os 18 mil
milhões de euros irão cobrir parte de uma necessidade mensal de financiamento estimada em
4 mil milhões de euros da Ucrânia. Esta verba destina-se a cobrir serviços públicos essenciais,
garantir  estabilidade  macroeconómica  e  o  restabelecimento  de  infraestruturas  críticas
destruídas  pela  Rússia.
 
Caso os eurodeputados concordem com o recurso ao procedimento de urgência na terça-feira,
no dia seguinte vão debater com a Comissão e o Conselho, procedendo à votação na quinta-
feira.
 
Votação sobre a urgência: Terça-feira, 22 de novembro
 
Debate: Quarta-feira 23 de novembro
 
Votação: quinta-feira, 24 de novembro
 
Processo legislativo ordinário, em processo de urgência
 
Para saber mais
Discussão da proposta na Comissão de Comércio Internacional (14.11.2022, a partir das
17:00)
Parlamento aprova empréstimo de 5 mil milhões de euros à Ucrânia (15.09.2022)
Eurodeputados aprovam empréstimo de mil milhões de euros à Ucrânia (07.07.2022)
Página de Internet "Stand with Ukraine"
Medidas de solidariedade da UE para com a Ucrânia (Comissão Europeia)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_6699
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/committee-on-international-trade_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/committee-on-international-trade_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220909IPR40142/parliament-approves-EU5-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html


Guerra da Ucrânia: debate sobre esforços
internacionais para evitar crise alimentar
 
Os eurodeputados irão discutir as medidas tomadas para
assegurar que os cereais e fertilizantes possam continuar
a ser exportados através do Mar Negro, no contexto da
guerra na Ucrânia.
 
Durante o "Período de Perguntas", o Alto Representante da Política Externa da UE, Josep
Borrell,  na  terça-feira  à  tarde,  fará  o  balanço  das  últimas  tentativas  dos  negociadores
ucranianos e russos para prorrogar um acordo, inicialmente alcançado com a mediação da
ONU  e  da  Turquia  em  julho.  Isto  permitiria  que  os  cereais  e  fertilizantes  ucranianos
continuassem a ser enviados através do Mar Negro, apesar da recente escalada do ataque
militar da Rússia à Ucrânia.
 
O acordo sobre cereais do Mar Negro é uma iniciativa crucial que visa aliviar alguns dos países
mais pobres do mundo de uma possível catástrofe humanitária.
 
Debate: Terça-feira, 22 de novembro
 
Procedimento: Período de perguntas com o Alto Representante
 
Para saber mais
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Parlamento Europeu vai votar não aceitação de
passaportes russos de regiões ocupadas
 
O Parlamento Europeu deverá confirmar, quinta-feira, que
os países da UE não vão aceitar passaportes emitidos pela
Rússia em áreas ilegalmente ocupadas da Geórgia e
Ucrânia.
 
Na semana passada, o Parlamento e o Conselho chegaram a acordo sobre um projeto de lei
que cria regras harmonizadas para a não aceitação de passaportes e outros documentos de
viagem  que  a  Rússia  tenha  emitido  para  cidadãos  das  regiões  e  territórios  que  ocupa
ilegalmente  na  Ucrânia  e  nos  chamados  territórios  separatistas  na  Geórgia.
 
A nova legislação visa assegurar que os documentos de viagem provenientes destas áreas
sejam tratados de forma consistente em diferentes Estados-membros da UE. Contudo, os
eurodeputados salientam que não afectará o direito de procurar protecção internacional em
caso de fuga ao conflito na Ucrânia.
 
Contexto
 
A Rússia tem emitido passaportes a residentes da Crimeia desde que anexou ilegalmente a
península da Crimeia em 2014 e está actualmente a fazê-lo noutras áreas não controladas pelo
governo da Ucrânia.
 
O não reconhecimento destes passaportes russos aplicar-se-ia quando alguém solicita um visto
para entrar na UE ou quando atravessam as fronteiras externas da UE. De acordo com a
Comissão  Europeia,  quase  todos  os  Estados-membros  já  declararam que  não  aceitam
passaportes  russos  emitidos  em regiões  estrangeiras  ocupadas.  
 
Votação: Quinta-feira 24 de novembro
 
Procedimento legislativo ordinário, acordo em primeira leitura (procedimento de urgência)
 
Para saber mais
Observatório legislativo
Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0274(COD)&l=pt
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/libe/home/highlights


Parlamento quer solução sobre asilo, migração e
salvamentos marítimos coordenados
 
O plenário vai questionar a presidência checa e a
Comissão Europeia, quarta-feira, sobre a garantia de
solidariedade e a partilha de encargos na gestão dos
fluxos migratórios para a Europa.
 
O debate deverá centrar-se nas formas de fazer avançar a reforma da política comum da UE
em matéria de migração e asilo antes das eleições europeias de 2024.
 
As recentes dificuldades com o desembarque de migrantes que chegam por mar, em particular
após operações de busca e salvamento levadas a cabo por barcos de organizações não
governamentais na rota do Mediterrâneo Central, bem como a implementação do mecanismo
de realojamento voluntário  acordado em junho de 2022,  serão também abordadas pelos
eurodeputados.
 
Contexto
 
A Comissão Europeia propôs o novo Pacto sobre a Migração e o Asilo em setembro de 2020
para melhorar os procedimentos de asilo e assegurar a solidariedade e a partilha justa de
responsabilidades  entre  os  países  da  UE  quando  se  trata  da  chegada  de  migrantes  e
requerentes  de  asilo.
 
O Pacto compreende as seguintes propostas legislativas: Regulamento de Gestão de Asilo e
Migração, Regulamento de Crise e Força Maior, Regulamento de Rastreio, Regulamento de
Qualificação, Diretiva sobre Condições de Acolhimento (reformulação), Regulamento alterado
sobre  Procedimentos  de  Asilo,  Diretiva  sobre  Regresso  (reformulação),  Regulamento
EURODAC  Alterado  e  Regulamento  Quadro  de  Reinstalação  da  União.
 
O Parlamento Europeu está actualmente a analisar estas propostas e as primeiras votações ao
nível de comissão devem decorrer nos próximos meses.
 
Debate: Quarta-feira, 23 de novembro
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão, sem resolução
 
Para saber mais
Migração e Asilo: Roteiro para acordado entre o Parlamento Europeu e as Presidências
rotativas (Comunicado de imprensa, 07.09.2022)
Últimas tendências em matéria de Asilo - Agência Europeia de Asilo
Material audiovisual

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

15 I 21

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/STATEMENT_22_6745
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1706
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0223(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0223(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0222(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0329(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0132(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0132(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0225(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Orçamento da UE para 2023: Ucrânia, energia e
recuperação
 
Os eurodeputados devem aprovar o orçamento da UE para
o próximo ano, que tem visa maior eficácia em lidar com as
consequências da guerra na Ucrânia e o processo de
recuperação da pandemia.  
 
O Parlamento Europeu bateu-se e conseguiu mais apoio - mais de mil milhões de euros do que
na proposta original da Comissão - para enfrentar as consequências da guerra na Ucrânia, as
políticas energéticas e climáticas e a recuperação na sequência da pandemia de COVID-19, no
âmbito do orçamento da UE para 2023.
 
Os números preliminares apontam para 186,6 mil milhões de euros em dotações autorizadas e
de  168,7  mil  milhões  de  euros  em  dotações  de  pagamento.  Leia  todos  os  detalhes  no
comunicado  de  imprensa.
 
Após a votação, a presidente do Parlamento Europeu assinará o orçamento, que deste modo
se tornará em lei.
 
As negociações entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão terminaram com um acordo
pouco antes do prazo do período de conciliação, na segunda-feira, 14 de novembro, à meia-
noite.
 
Debate: Terça-feira, 22 novembro
 
Votação: Quarta-feira, 23 novembro
 
Para saber mais
Orçamento UE 2023 - cronologia e referência
Relator para o Orçamento da UE para 2023 (para secção III - Comissão): Nicolae Ştefănuță
(RENEW, RO)
Relator para as outras secções: Niclas Herbst (EPP, DE)
Observatório legislativo
Fichas temáticas sobre a União Europeia - o processo orçamental
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197412/NICLAS_HERBST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlamento prepara-se para abrir caminho a
novas fontes de receitas da UE
 
A União Europeia poderá introduzir a próxima geração de
recursos próprios (fluxos de receitas), assim que for
confirmado o apoio do Parlamento Europeu.
 
Com o debate na terça-feira e a votação agendada para quarta-feira, os eurodeputados devem
dar um passo importante no sentido de alterar a lei que rege as receitas da UE, a chamada "
Decisão dos Recursos Próprios".
 
Esta  emenda,  uma vez adoptada pelo  Conselho e  ratificada por  todos os países da UE,
introduzirá três novas fontes de receitas: com base nas receitas do comércio de licenças de
emissão (ETS); com base nos recursos gerados pelo mecanismo de ajustamento das emissões
de  carbono  nas  fronteiras  (CBAM);  e  com base  em parte  dos  lucros  das  multinacionais
canalizada para os Estados-membros da UE ao abrigo do recente acordo OCDE/G20 sobre a
reafetação dos direitos fiscais ("Pilar Um").
 
Estes  novos  recursos  próprios  foram  acordados  num  roteiro,  em  2020,  juridicamente
vinculativo. Os novos recursos são urgentemente necessários para reembolsar as dívidas
acumuladas  com  os  empréstimos  contraídos  para  financiar  o  fundo  de  recuperação
NextGenerationEU.
 
Mais informações no comunicado de imprensa
 
Noutra votação, que decorrerá na terça-feira, o Parlamento Europeu vai adoptar um relatório de
iniciativa própria sobre a implementação da estratégia de contração de empréstimos para
financiar  o  NextGenerationEU,  elaborado  pelos  mesmos  co-relatores  encarregados  do
processo  dos  recursos  próprios  da  UE.
 
Debate: Terça-feira, 22 novembro
 
Votação: Quarta-feira, 23 novembro
 
Procedimento: Consulta
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0570&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_7025
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_PT.html


Para saber mais
Proposta de relatório sobre o sistema de recursos próprios da União Europeia
Comunicado de imprensa sobre votação na comissão (26.10.2022)
Fichas temáticas sobre a União Europeia - a receita da União
Contexto (Comissão Europeia) - Recursos próprios
Co-relator José Manuel FERNANDES (PPE, PT)
Co-relatora Valérie HAYER (RENEW, FR)
Observatório legislativo
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0266_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/27/the-union-s-revenue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_pt
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/135511/VALERIE_HAYER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt


Parlamento Europeu pede esclarecimentos à
Comissão sobre  governação económica
 
Os eurodeputados vão questionar, terça-feira à tarde, os
comissários Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni sobre
os planos de governação económica apresentados no
início deste mês.
 
Com o propósito de relançar a reforma do sistema de governação económica da UE, atrasada
pela pandemia da COVID-19 e pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a Comissão Europeia
publicou recentemente as suas ideias sobre a forma como o sistema poderia ser melhorado.
 
Os eurodeputados vão expressar as suas preocupações aos comissários, devendo referir que
um regresso prematuro a regras fiscais rigorosas pode ter efeitos devastadores em tempos de
crise e que alguns dos novos mecanismos propostos podem ser problemáticos.
 
Debate: Terça-feira 22 de Novembro
 
Procedimento: Período de perguntas com a Comissão com debate
 
Para saber mais
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt


Parlamento Europeu vai criar um roteiro para as
competências digitais
 
A legislação que estabelece um roteiro até 2030 para as
competências digitais, infraestruturas, empresas e
serviços públicos, será debatida e votada na quinta-feira.
 
O plano "Caminho para a Década Digital",  já acordado com o Conselho, visa dar forma à
transição digital, estabelecendo objectivos a serem alcançados em toda a União Europeia até
2030, através de um esforço conjunto dos Estados-membros e da UE, bem como através de
investimento conjunto.
 
O programa visa assegurar que 80% da população com idades compreendidas entre os 16 e
os 74 anos tenha pelo menos competências digitais básicas.
 
Durante as negociações com o Conselho, os eurodeputados também defenderam que pelo
menos 75% das empresas europeias deveriam utilizar serviços de computação em nuvem,
grandes dados e Inteligência Artificial e que mais de 90% das PME europeias deveriam atingir
pelo menos um nível básico de intensidade digital.
 
Debate: Quinta-feira, 24 de novembro
 
Votação: Quinta-feira, 24 de novembro
 
Procedimento: Processo legislativo ordinário, acordo em primeira leitura
 
Para saber mais
Projeto de relatório sobre o programa político para 2030 "Caminho para a Década Digital"
Texto acordado durante as negociações interinstitucionais
Comunicado de imprensa sobre a votação em comissão (01.09.2022)
Perfil da relatora Martina Dlabajová (Renew, CZ)
Observatório legislativo
Investigação do Parlamento Europeu: Caminho para o programa da década digital
Material audiovisual
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade#ecl-inpage-kyvdswtr
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211029-1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0159_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/itre/inag/2022/07-28/ITRE_AG(2022)735599_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220826IPR38110/digital-roadmap-2030-industry-meps-confirm-agreement-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124709/MARTINA_DLABAJOVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0293(COD)&l=pt
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2022)733519
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

Resoluções sobre direitos humanos e democracia
 
O Parlamento Europeu vai realizar debates urgentes sobre
temas de direitos humanos, democracia e Estado de direito
na quarta-feira à tarde, seguindo-se as votações na quinta-
feira. 
 

Situação dos direitos humanos no Afeganistão, especialmente a deterioração dos
direitos das mulheres e os ataques contra as instituições educativas
 
Repressão contínua da oposição democrática e da sociedade civil na Bielorrússia
 
Deslocação forçada de pessoas como resultado da escalada do conflito no Congo
Oriental
 

Debates: Quarta-feira, 23 de novembro
 
Votação: Quinta-feira, 24 de novembro
 
Procedimento: resoluções urgentes (não legislativas)
 
Para saber mais
Material audiovisual
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