
 

Destaques da sessão plenária de 4 a 7 de Julho de
2022, Estrasburgo
 
Taxonomia: Parlamento vota plano da Comissão para incluir o gás e
o nuclear 
 
 
 
PE decide se deve vetar o plano da Comissão de incluir certas atividades nucleares e
de gás na lista de atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental.
 
 
Serviços Digitais: UE lidera no controlo das Big Tech e na proteção
dos utilizadores 
As regras digitais da UE obrigam as empresas em linha a proteger os utilizadores de
conteúdos ilegais, a aumentar a responsabilização e a limitar o poder de mercado dos
gigantes tecnológicos
 
 
Debate sobre os resultados do Conselho Europeu (23-24 de junho) 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados debatem os resultados da cimeira da UE
de 23 e 24 de junho com o Presidente Charles Michel e a Presidente Ursula von der
Leyen.
 
 
Primeiro-Ministro Fiala apresenta as prioridades da Presidência
checa do Conselho da UE 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados discutem com o Primeiro-Ministro Petr
Fiala o programa da presidência checa do Conselho da UE que tem início a 1 de julho.
 
 
“Isto é Europa”: Primeiro-Ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, em
Estrasburgo 
 
 
 
O Primeiro-Ministro da República Helénica dirige-se aos eurodeputados para debater
os atuais desafios e o futuro da UE na terça-feira, às 10.30 (hora de Bruxelas).
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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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Taxonomia: Parlamento vota plano da Comissão
para incluir o gás e o nuclear
 
 
 
 
PE decide se deve vetar o plano da Comissão de incluir
certas atividades nucleares e de gás na lista de atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental.
 
O debate terá lugar na terça-feira, ao qual se segue a votação na quarta-feira.
 
A Comissão Europeia adotou o ato delegado relativo à taxonomia em 9 de março de 2022.
Propõe a inclusão, sob determinadas condições, de atividades específicas no domínio da
energia nuclear e do gás na lista de atividades económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental abrangidas pela chamada Taxonomia da UE.
 
O Parlamento Europeu e o Conselho têm até 11 de julho de 2022 para decidir se devem ou não
vetar  a proposta da Comissão Europeia.  Em 14 de junho de 2022,  os eurodeputados da
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão do Ambiente, da Saúde
Pública e da Segurança Alimentar adotaram uma objeção à proposta da Comissão. Se uma
maioria absoluta (pelo menos 353 deputados) o fizer, a Comissão Europeia terá de a retirar ou
alterar.
 
Contexto
 
O regulamento relativo à taxonomia faz parte do plano de ação da Comissão Europeia para o
financiamento do crescimento sustentável e visa impulsionar os investimentos ecológicos e
prevenir o “branqueamento ecológico”.
 
Códigos de Procedimento: 2022/2594(DEA) 
 
Debate: Terça-feira, 5 de julho 2022
 
Votação: Quarta-feira, 6 de julho 2022
 
Procedimento: Procedimento relativo aos atos delegados
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https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_pt


Para saber mais
Ficha de procedimento

Comunicado de imprensa do PE: Taxonomia: Parlamento Europeu opõe-se ao plano da
Comissão de incluir as atividades no domínio do gás e da energia nuclear (14.06.2022)

Projeto de objeção

Taxonomia da UE: Ato delegado complementar em matéria de clima para acelerar a
descarbonização (02.02.2022)

Comunicação da Comissão sobre o pacote de finanças sustentáveis (21.04.2021)

Centro Comum de Investigação: Avaliação específica da energia nuclear

Plataforma de Finanças Sustentáveis

Fotos, vídeos e áudios de acesso livre
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Serviços Digitais: UE lidera no controlo das Big
Tech e na proteção dos utilizadores
 
As regras digitais da UE obrigam as empresas em linha a
proteger os utilizadores de conteúdos ilegais, a aumentar a
responsabilização e a limitar o poder de mercado dos
gigantes tecnológicos
 
O Parlamento Europeu realiza a votação final sobre a nova Lei dos Serviços Digitais (DSA) e a
Lei dos Mercados Digitais (DMA), dois diplomas fundamentais que visam abordar os efeitos
sociais e económicos da indústria tecnológica, estabelecendo normas para um espaço digital
mais seguro e mais aberto aos utilizadores e um mercado digital mais justo para as empresas.
 
No âmbito do DSA, as plataformas em linha — como redes sociais e mercados — terão de
tomar medidas para proteger os seus utilizadores de conteúdos e bens ilegais. As plataformas
e  serviços  em linha  de  grande  dimensão  estarão  sujeitos  a  obrigações  mais  rigorosas,
proporcionais  aos  riscos  que  representam  para  a  sociedade.  As  grandes  empresas  de
tecnologia terão de ser mais transparentes relativamente às suas operações e agir para evitar a
propagação  da  desinformação  e  os  efeitos  adversos  sobre  os  direitos  fundamentais.  A
publicidade direcionada será restringida e os “padrãos obscuros” e outras práticas enganosas
serão proibidos.
 
O DMA concentra-se nas práticas desleais utilizadas pelas maiores plataformas em linha que
atuam  como  "gatekeepers"  no  mercado  digital,  tais  como  redes  sociais,  aplicações  de
mensagens instantâneas e motores de busca. O objetivo é estabelecer condições equitativas
para encorajar o crescimento e a inovação, bem como uma maior escolha para os utilizadores.
 
Código de Procedimento: 2020/0361(COD)  - DSA, 2020/0374(COD) - DMA 
 
Debate: Segunda-feira, 4 de julho
 
Votação: Terça-feira, 5 de julho
 
Procedimento: Processo legislativo ordinário
 
Conferência de Imprensa: Terça-feira, 5 de julho, 14.00 CEST 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220516IPR29641/digital-markets-act-ep-committee-endorses-agreement-with-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)


Para saber mais

Comunicado de imprensa após acordo interinstitucional — DSA (23.04.2022)

Comunicado de imprensa após acordo interinstitucional — DMA (24.03.2022)

Perfil da relatora (DSA) - Christel Schaldemose (S&D, DK)

Perfil do relator (DMA) - Andreas Schwab (PPE, DE)

Compilacão de estudos

Pacote multimédia
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Debate sobre os resultados do Conselho Europeu
(23-24 de junho)
 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados debatem os
resultados da cimeira da UE de 23 e 24 de junho com o
Presidente Charles Michel e a Presidente Ursula von der
Leyen.
 
Os Chefes de Estado e de Governo concederam o estatuto de candidato à UE à Ucrânia e à
República da Moldávia. Declararam também que a Geórgia deveria tornar-se um candidato à
UE, assim que tiver respondido às prioridades especificadas no parecer da Comissão Europeia
sobre o seu pedido de adesão. Além disso, os líderes da UE discutiram a guerra de agressão
da Rússia contra a Ucrânia,  o seguimento da Conferência sobre o Futuro da Europa,  as
relações da UE com os seus parceiros europeus e questões económicas. Antes do Conselho
Europeu,  os  líderes  da  UE  também  se  reuniram  com  os  seus  homólogos  dos  Balcãs
Ocidentais.
 
Durante o debate em sessão plenária de 22 de junho que antecedeu a reunião do Conselho
Europeu, os eurodeputados apelaram aos líderes para que aproveitassem a oportunidade para
expandir e reformar a UE e votarem a favor de uma revisão dos Tratados, tal como solicitado
pelo  Parlamento  Europeu.  Isto  tiraria  partido  de  um  momento  histórico  para  a  UE  —
especialmente  no  que diz  respeito  à  reforma da votação por  unanimidade no  Conselho.
 
Numa resolução adotada em 23 de junho, mesmo antes do início da cimeira, o Parlamento
Europeu  solicitou  que  a  Ucrânia  e  a  República  da  Moldávia  recebessem  o  estatuto  de
candidato à UE “sem demora” e que o mesmo deve ser feito para a Geórgia “assim que o seu
Governo tiver respondido” às prioridades indicadas pela Comissão Europeia.
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/PT/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PT&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_PT.html


Para saber mais

Eurodeputados solicitam concessão imediata do estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldávia
(23.06.2022)

Eurodeputados afirmam que os líderes da UE devem aproveitar a oportunidade para a
expandir e reformar (22.06.2022)

Discurso da presidente do PE, Roberta Metsola, durante a cimeira

Conclusões do Conselho Europeu
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Primeiro-Ministro Fiala apresenta as prioridades
da Presidência checa do Conselho da UE
 
Na quarta-feira de manhã, os eurodeputados discutem com
o Primeiro-Ministro Petr Fiala o programa da presidência
checa do Conselho da UE que tem início a 1 de julho.
 
O lema da Presidência checa é “A Europa como tarefa: Repensar, Reconstruir, Reforçar”,
recordando um discurso proferido pelo  primeiro  Presidente  checo Václav  Havel.  O lema
sublinha a necessidade de “reavaliar as atuais abordagens e premissas” à luz da guerra de
agressão russa contra a Ucrânia.
 
As principais prioridades da Presidência checa são a gestão da crise dos refugiados e a
recuperação pós-guerra da Ucrânia, a segurança energética, as capacidades de defesa e a
segurança do ciberespaço, a resiliência estratégica da economia europeia e a resiliência das
instituições democráticas.
 
A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e o Primeiro-Ministro Fiala realizarão
uma conferência de imprensa conjunta às 11.15 de quarta-feira (hora de Estrasburgo, menos
uma hora em Lisboa) (sujeito a confirmação).
 
Debate: Quarta-feira, 6 de julho
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão, sem resolução
 
Conferência de imprensa: Quarta-feira, 6 de julho (sujeito a confirmação)
 
Para saber mais

Prioridades da Presidência checa do Conselho da UE
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“Isto é Europa”: Primeiro-Ministro grego,
Kyriakos Mitsotakis, em Estrasburgo
 
 
 
 
O Primeiro-Ministro da República Helénica dirige-se aos
eurodeputados para debater os atuais desafios e o futuro
da UE na terça-feira, às 10.30 (hora de Bruxelas).
 
Ao discurso  de  Mitsotakis  segue-se  uma ronda  de  intervenções  dos  líderes  dos  grupos
políticos. Este será o quinto debate “Isto é Europa” que terá lugar no Parlamento Europeu, com
as anteriores edições a contarem com a participação da Primeira-Ministra estónia Kaja Kallas,
em março, do Primeiro-Ministro italiano Mario Draghi, em maio, e do Primeiro-Ministro irlandês
Micheál  Martin  e do Primeiro-Ministro croata Andrej  Plenković  na primeira e na segunda
sessões plenárias de junho,  respetivamente.
 
Kyriakos Mitsotakis foi empossado como primeiro-ministro da República Helénica em 8 de julho
de 2019.  Foi  eleito  pela  primeira  vez  para  o  Parlamento  grego em 2004,  foi  Ministro  da
Modernização Administrativa e da Governação Eletrónica entre junho de 2013 e janeiro de
2015, e foi eleito Presidente do seu partido (assumindo o papel de líder da oposição) em
janeiro de 2016.
 
Debate: Terça-feira, 5 de julho às 10:30 (CEST)
 
Procedimento: Debate
 
Para saber mais

República Helénica, website oficial do Primeiro-Ministro

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

10 I 10

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220304IPR24788/guerra-na-ucrania-eurodeputados-debatem-a-situacao-da-seguranca-na-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home
https://primeminister.gr/en/home

