
 

Destaques da sessão plenária de 2 a 5 de Maio de
2022, Estrasburgo
 
Ucrânia: enfrentar as consequências económicas e sociais da guerra
para a UE 
 
 
 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados vão discutir como pode a UE lidar com
as consequências sociais e económicas da invasão da Ucrânia e como reforçar a
atuação da UE.
 
 
Futuro da Europa: eurodeputados debatem resultados da
Conferência 
 
 
 
À medida que a Conferência se aproxima do seu final, os eurodeputados vão avaliar
as recomendações do plenário e o processo num debate na terça-feira à tarde.
 
 
“This is Europe”: Primeiro-Ministro italiano Mario Draghi dirige-se ao
Plenário 
Os eurodeputados vão debater com o Primeiro-Ministro italiano, Mario Draghi, o
estado da UE e a sua visão para o futuro na terça-feira a partir das 11:30.
 
 
Eleições europeias: eurodeputados vão propor círculo eleitoral
europeu e votação no Dia da Europa 
Os eurodeputados deverão adotar uma proposta legislativa para um novo Ato Eleitoral
Europeu, visando normas comuns, um círculo eleitoral à escala da União e o equilíbrio
de género.
 
 
 
 
 
Carregador comum: eurodeputados empenhados em reduzir os
resíduos eletrónicos 
Espera-se que o Parlamento dê luz verde às negociações sobre um carregador
comum, de modo a reduzir o desperdício eletrónico e facilitar o carregamento de
dispositivos eletrónicos portáteis.

Sessão plenária
29-04-2022 - 11:38
20220425BRI27804

4

5

6

7

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

1 I 13



 
 
Período de perguntas à Comissão Europeia 
Na terça-feira, às 15:00, os eurodeputados questionam a Comissão sobre a
autonomia energética da UE e a importância das energias renováveis, das
interconexões e da eficiência energéticas.
 
 
 
Inteligência Artificial: UE deve estabelecer normas globais 
 
 
 
O relatório final do Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital alerta
para o facto de a UE ter ficado para trás na competição global pela liderança
tecnológica.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2022-05-02
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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

Vera RAMALHETE
Gabinete do PE em Portugal

(+351) 213 504 927
(+351) 917 780 323
vera.ramalhete@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2022-05-02
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
https://www.epnewshub.eu


Raquel PATRÍCIO GOMES
Gabinete do PE em Portugal

(+351) 213 504 913
(+351) 93 332 36 36
raquel.patricio@europarl.europa.eu
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Ucrânia: enfrentar as consequências económicas
e sociais da guerra para a UE
 
 
 
 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados vão discutir
como pode a UE lidar com as consequências sociais e
económicas da invasão da Ucrânia e como reforçar a
atuação da UE.
 
Neste debate com representantes do Conselho e da Comissão Europeia, espera-se que os
eurodeputados sublinhem que a guerra e as sanções impostas pela UE contra a Rússia, na
sequência da sua invasão da Ucrânia terão inevitavelmente efeitos negativos para a economia
da UE.  Estão dispostos  a  solicitar  à  Comissão que apresente  propostas  para  mitigar  as
consequências  económicas e  sociais  das sanções.
 
Uma resolução será votada durante a sessão de 18-19 de maio.
 
Debate: quarta-feira, 4 de maio
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão seguidas de debate
 
Para saber mais

Estudo do PE sobre os efeitos económicos e sociais da guerra na Ucrânia

Fotografias, vídeo e material áudio gratuitos - invasão russa da Ucrânia
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/russian-aggression-against-ukraine_22401
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Futuro da Europa: eurodeputados debatem
resultados da Conferência
 
 
 
 
À medida que a Conferência se aproxima do seu final, os
eurodeputados vão avaliar as recomendações do plenário
e o processo num debate na terça-feira à tarde.
 
Na sequência da adoção prevista de propostas pelo Plenário final da Conferência (29-30 de
abril), espera-se que os eurodeputados solicitem que o procedimento de revisão dos Tratados,
previsto no artigo 48.º do Tratado da União Europeia, seja ativado, visando dotar a UE das
competências necessárias para atuar nas novas áreas políticas propostas.
 
O Conselho Executivo da Conferência irá apresentar o seu relatório final aos Presidentes das
instituições da UE no dia 9 de maio, em Estrasburgo. As propostas do Plenário baseiam-se em
recomendações apresentadas pelos Painéis de Cidadãos Europeus, pelos painéis nacionais e
pelos cidadãos que partilharam as suas ideias na Plataforma Digital Multilingue, bem como em
intercâmbios no Plenário da Conferência e nos seus Grupos de Trabalho.
 
Debate: terça-feira, 3 de maio
 
 
 
Para saber mais

Serviço de Estudos do PE - Em síntese: A Conferência sobre o Futuro da Europa (20.01.2022)

Processo da Conferência sobre o Futuro da Europa

Cronologia da Conferência sobre o Futuro da Europa
Fotografias, vídeo e material áudio gratuitos do Centro Multimédia do Parlamento
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220425IPR27815/ultimo-plenario-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-vai-aprovar-propostas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220425IPR27815/ultimo-plenario-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-vai-aprovar-propostas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048
https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pt
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_ATA(2021)690610
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https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19089/big_CoFoE_Timeline_PT.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/conference-on-future-of-europe_17609


“This is Europe”: Primeiro-Ministro italiano Mario
Draghi dirige-se ao Plenário
 
Os eurodeputados vão debater com o Primeiro-Ministro
italiano, Mario Draghi, o estado da UE e a sua visão para o
futuro na terça-feira a partir das 11:30.
 
Este é o segundo de uma série de debates sobre a UE intitulado “This is Europe”. O primeiro foi
realizado com Kaja Kallas, primeira-ministra da Estónia, na sessão plenária de março.
 
Ao discurso de Draghi seguir-se-á uma ronda de intervenções por parte dos líderes dos grupos
políticos.
 
Mario Draghi tornou-se Primeiro-Ministro de Itália em fevereiro de 2021. Foi o Presidente do
Banco Central Europeu de 2011 a 2019.
 
Debate: terça-feira às 11:30
 
Procedimento: debate principal
 
Para saber mais

Governo italiano, Presidência do Conselho de Ministros

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 13

https://www.governo.it/en/governo/draghi/presidente-del-consiglio/mario-draghi
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Eleições europeias: eurodeputados vão propor
círculo eleitoral europeu e votação no Dia da
Europa
 
Os eurodeputados deverão adotar uma proposta legislativa
para um novo Ato Eleitoral Europeu, visando normas
comuns, um círculo eleitoral à escala da União e o
equilíbrio de género.
 
O texto prevê um sistema em que cada eleitor  deverá ter  dois  votos:  um para eleger  os
eurodeputados nos círculos eleitorais nacionais, e outro num círculo eleitoral à escala da UE
com 28 assentos adicionais. As listas de candidatos para estes lugares teriam de respeitar a
representação geográfica e seria criada uma nova Autoridade Eleitoral Europeia.
 
Os eurodeputados também pretendem transformar as 27 eleições separadas que se realizam
atualmente nos países da UE (com diversos sistemas e direitos de voto), nas quais os cidadãos
elegem os deputados ao Parlamento Europeu, numa verdadeira eleição europeia única com
normas mínimas comuns, incluindo:
 

9 de maio como dia comum de votação; 
o direito de candidatura às eleições para todos os europeus com idade igual ou
superior a 18 anos; 
uma cláusula eleitoral  mínima obrigatória de pelo menos 3,5% para os grandes
círculos eleitorais com 60 ou mais deputados; 
a igualdade de acesso às eleições para todos os cidadãos, incluindo as pessoas
com deficiência, e a opção de voto por correspondência; 
a paridade de género obrigatória através de "listas fechadas" ou quotas; e 
o direito dos cidadãos a votarem no Presidente da Comissão Europeia num sistema
de "candidato principal" (Spitzenkandidaten) através da lista europeia.
 

Uma conferência de imprensa com o relator Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES) está agendada
para terça-feira às 17:00 (hora em Estrasburgo, menos uma em Lisboa).
 
Debate: segunda-feira 2 de maio 
 
Votação: terça-feira 3 de maio 
 
Procedimento: relatório de iniciativa legislativa
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Para saber mais

Projeto de relatório sobre a eleição dos eurodeputados por sufrágio universal direto

Comunicado de imprensa após a votação da Comissão dos Assuntos Constitucionais
Perfil do relator: Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES)

Comboio legislativo

Ficha do procedimento

Serviço de Estudos do PE - Listas eleitorais transnacionais: Formas de europeização das
eleições para o Parlamento Europeu (08.02.2021)

Serviço de Estudos do PE: Proposta de novas regras para as eleições europeias (Think Tank)

Fotografias, vídeo e material áudio gratuitos do Centro Multimédia do Parlamento (Eleições
Europeias 2024)
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Carregador comum: eurodeputados empenhados
em reduzir os resíduos eletrónicos
 
Espera-se que o Parlamento dê luz verde às negociações
sobre um carregador comum, de modo a reduzir o
desperdício eletrónico e facilitar o carregamento de
dispositivos eletrónicos portáteis.
 
As  novas  regras  preveem o  fim  da  necessidade  de  aquisição  de  cabos  e  carregadores
diferentes sempre que o consumidor comprar um dispositivo novo, assim como a possibilidade
de carregar todos os seus pequenos e médios aparelhos eletrónicos. Telemóveis, tablets,
câmaras digitais,  auscultadores e auriculares,  consolas de videojogos e colunas de som
portáteis, com alimentação através de cabo, têm de ser equipados com uma entrada USB tipo
C, independentemente do fabricante. Poderão ser aplicadas exceções apenas a dispositivos de
tamanho diminuto, incomportáveis de uma entrada USB tipo C, como relógios inteligentes,
rastreadores de saúde e determinados equipamentos desportivos.
 
A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores vai adotar uma posição
sobre a emenda à Diretiva de Equipamentos de Rádio a 20 de abril. Assim que a posição do
Parlamento Europeu seja confirmada em anúncio na sessão plenária, podem começar as
negociações com os governos europeus relativas à fase final da legislação.
 
Código de Procedimento: 2021/0291 (COD)
 
Procedimento: Processo Legislativo Ordinário
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220412IPR27115/common-charger-meps-agree-on-proposal-to-reduce-electronic-waste
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220412IPR27115/common-charger-meps-agree-on-proposal-to-reduce-electronic-waste
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0291(COD)


Para saber mais

Comunicado de imprensa sobre a votação da Comissão (20.04.2022)

Relator Alex Agius Saliba (S&D, MT)

Ficha do procedimento

Briefing EPRS: Um carregador comum para dispositivos eletrónicos

Visão geral: União Europeia prestes a ter um carregador comum

Fotografias, vídeo e material áudio gratuitos
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Período de perguntas à Comissão Europeia
 
Na terça-feira, às 15:00, os eurodeputados questionam a
Comissão sobre a autonomia energética da UE e a
importância das energias renováveis, das interconexões e
da eficiência energéticas.
 
 
Os dois primeiros períodos de perguntas tiveram lugar  a 5 de abril  com a Presidente da
Comissão,  von der  Leyen,  e o chefe da política externa da UE, Josep Borrell.
 
Período de Perguntas
 
O debate  assumirá  a  forma de  uma sessão de  perguntas  e  respostas,  visando tornar  a
discussão mais envolvente. Esta e outras novidades serão testadas e posteriormente avaliadas
pela Conferência dos Presidentes do Parlamento (Presidente do Parlamento e líderes dos
grupos políticos).
 
Os eurodeputados podem utilizar o "Período de Perguntas" para interrogar o Presidente do
Conselho Europeu e a Comissão sobre questões específicas da atualidade decididas pela
Conferência dos Presidentes e comunicadas aos mesmos. Cada deputado tem um minuto para
colocar a sua questão, seguido por uma resposta de até dois minutos. É possível uma pergunta
complementar de não mais de 30 segundos, à qual o Comissário dispõe de um máximo de dois
minutos para responder.
 
Procedimento: Período de perguntas Comissão Europeia 
 
Período de perguntas: terça-feira, 3 de maio
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220401IPR26529/question-time-with-commission-president-ursula-von-der-leyen
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220401IPR26529/question-time-with-commission-president-ursula-von-der-leyen


Inteligência Artificial: UE deve estabelecer
normas globais
 
 
 
 
O relatório final do Comissão Especial sobre Inteligência
Artificial na Era Digital alerta para o facto de a UE ter ficado
para trás na competição global pela liderança tecnológica.
 
O debate público sobre a utilização da Inteligência Artificial (IA) deve centrar-se no seu enorme
potencial para complementar o ser humano, defendem os eurodeputados. O relatório, a ser
debatido e votado na terça-feira, alerta que a UE corre o risco de as futuras normas serem
desenvolvidas noutras geografias, muitas vezes por atores não democráticos, enquanto a UE
deve agir como um definidor de normas globais em matéria de IA.
 
A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital identificou opções políticas que
poderiam desbloquear o potencial da IA em relação à saúde, ao ambiente e às alterações
climáticas. Poderia também ajudar a combater as pandemias e a fome global, melhorar a
qualidade de vida da população através da medicina personalizada e criar crescimento e
empregos sustentáveis.
 
Uma conferência de imprensa com Axel Voss (PPE, DE) e o presidente da Comissão AIDA,
Dragoș Tudorache (Renew, RO), terá lugar às 16:30h (hora em Estrasburgo, menos uma hora
em Lisboa), na sala de imprensa Daphne Caruana Galizia do Parlamento Europeu.
 
Antecedentes
 
A Comissão AIDA iniciou os seus trabalhos em setembro de 2020. No seu mandato, esta
comissão parlamentar foi incumbida de explorar o impacto da IA na economia da UE e nos
seus diferentes setores, analisar a forma como os Estados terceiros estão a lidar com a IA, e
traçar o caminho a seguir. A comissão realizou uma série de audições e debates para contribuir
para o seu relatório final, que visa estabelecer um roteiro para a IA até 2030.
 
Código do procedimento: 2020/2266(INI)
 
Debate: Terça-feira, 3 de maio de 2022
 
Votação: Terça-feira, 3 de maio de 2022
 
Procedimento: Resolução não legislativa 
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https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/aida/events/events-hearings


Conferência de imprensa terça-feira, 3 de maio 16:30
 
Para saber mais

Projeto de relatório sobre a Inteligência Artificial na era digital

Comunicado de imprensa sobre a votação em comissão (22.03.2022)

Perfil do relator Axel Voss (PPE, DE)

Ficha do procedimento

Em síntese: estudos recentes sobre Inteligência Artificial

Fotografias, vídeo e material áudio gratuitos
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