
 

Destaques da sessão plenária de 1 e 2 de  fevereiro
2023, Bruxelas
 
Plataformas digitais: eurodeputados votam posição de negociação
do Parlamento 
O Parlamento decide quinta-feira se confirma o mandato de negociação para as
conversações sobre novas medidas destinadas a melhorar as condições dos
trabalhadores das plataformas digitais.
 
 
Parlamento define prioridades para a Cimeira UE-Ucrânia 
Antes da Cimeira UE-Ucrânia, que decorrerá em Kiev, esta sexta-feira, os
eurodeputados vão debater a forma como a UE pode continuar a apoiar a Ucrânia na
luta contra a invasão russa. 
 
 
Branqueamento de capitais: eurodeputados questionam Conselho e
Comissão sobre novos países de risco 
Os eurodeputados vão debater, quarta-feira, as novas entradas na lista de países
considerados de elevado risco para o branqueamento de capitais ou atividades quem
financiam o terrorismo. 
 
 
Migração e asilo: eurodeputados debatem alterações às regras 
Num debate com a Comissão e a presidência sueca, quarta-feira à tarde, os
eurodeputados definirão as suas prioridades em matéria de migração e asilo antes da
cimeira de 9 e 10 de fevereiro.
 
 
Propaganda política: eurodeputados querem mais equidade e
transparência 
Os eurodeputados vão debater e votar a sua posição negocial para as conversações
com o Conselho sobre regras mais rigorosas relativas a propaganda política paga.
 
 
Afeganistão: Parlamento debate  a repressão e a violência contra as
mulheres 
Os eurodeputados vão analisar a situação no Afeganistão, em particular as condições
de vida das mulheres, despojadas dos seus direitos fundamentais e sob constante
ameaça de violência.
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Propostas do Parlamento para uma nova estratégia industrial de
descarbonização da UE 
Com a Comissão Europeia a preparar uma estratégia para impulsionar o setor
industrial para a neutralidade climática, os eurodeputados vão definir a sua posição
numa resolução.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2023-01-26

 
 
Destaques da sessão plenária de 1 e 2 de fevereiro 2023,
Bruxelas
 

Contactos 
 
 

14

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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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2023-01-26
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


Plataformas digitais: eurodeputados votam
posição de negociação do Parlamento
 
O Parlamento decide quinta-feira se confirma o mandato de
negociação para as conversações sobre novas medidas
destinadas a melhorar as condições dos trabalhadores das
plataformas digitais.
 
A decisão da Comisão do Emprego e dos Assuntos Sociais, de 12 de dezembro de 2022, de
encetar negociações com o Conselho será votada pelo plenário às 11h00 de quinta-feira.
 
As  novas  regras  regulam  a  forma  de  determinar  corretamente  o  estatuto  laboral  dos
trabalhadores das plataformas e como estas devem utilizar algoritmos e inteligência artificial
para monitorizar e avaliar os trabalhadores.
 
Contexto
 
O mandato para as negociações foi anunciado em sessão plenária pela presidente Roberta
Metsola no dia 16 de janeiro. Uma vez que um décimo dos deputados ao Parlamento Europeu
(constituído por um ou mais grupos políticos ou deputados individuais, ou uma combinação dos
dois) se opôs no prazo de 24 horas, deverá ser feita votação em plenário (artigo 71.º  do
Regimento do Parlamento Europeu).
 
Votação: Quinta-feira, 2 de fevereiro
 
Procedimento: votação de mandato
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais
Comunicado de imprensa após a votação na comissão (12.12.2022)
Observatório Legislativo
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-071_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD)&l=en


Contactos 
 
 
Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
empl-press@europarl.europa.eu
@EPSocialAffairs

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

4 I 15

https://twitter.com/EPSocialAffairs


Parlamento define prioridades para a Cimeira
UE-Ucrânia
 
Antes da Cimeira UE-Ucrânia, que decorrerá em Kiev, esta
sexta-feira, os eurodeputados vão debater a forma como a
UE pode continuar a apoiar a Ucrânia na luta contra a
invasão russa. 
 
Os dirigentes da UE e da Ucrânia devem debater na Cimeira de Kie a continuação do apoio
financeiro e militar ao governo ucraniano, bem como os próximos passos no que respeita à
proposta da Ucrânia de adesão à União Europeia.
 
Em  janeiro,  os  eurodeputados  apelaram  à  UE  e  aos  seus  Estados-Membros  para  que
aumentem a assistência militar,  política e humanitária à Ucrânia e reforcem a sua defesa
perante as ameaças russas à segurança europeia. Na mesma sessão plenária de Estrasburgo,
também insistiram novamente na criação de um tribunal internacional especial para punir os
crimes cometidos por dirigentes e forças russas na Ucrânia.
 
O debate em sessão plenária terá lugar na quinta-feira, seguido da votação de uma resolução
no mesmo dia.
 
Debate: Quinta-feira, 2 February
 
Votação: Quinta-feira, 2 February
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão, com resolução
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa. Parlamento Europeu declara Rússia um Estado patrocinador do
terrorismo
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230113IPR66639/meps-call-for-a-firmer-response-to-russian-threats-to-european-security
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230113IPR66653/ucrania-eurodeputados-querem-tribunal-especial-para-punir-crimes-russos
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221118IPR55707/parlamento-europeu-declara-russia-como-um-estado-patrocinador-do-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221118IPR55707/parlamento-europeu-declara-russia-como-um-estado-patrocinador-do-terrorismo
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt


Contactos 
 
 
Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


Branqueamento de capitais: eurodeputados
questionam Conselho e Comissão sobre novos
países de risco
 
Os eurodeputados vão debater, quarta-feira, as novas
entradas na lista de países considerados de elevado risco
para o branqueamento de capitais ou atividades quem
financiam o terrorismo. 
 
Em dezembro de 2022, a Comissão publicou um projeto de decisão que adiciona Moçambique,
República Democrática do Congo, Gibraltar, Tanzânia e Emirados Árabes Unidos à sua lista de
países terceiros de alto risco para efeitos de luta contra o branqueamento de capitais e o
financiamento do terrorismo. Em janeiro de 2023, o Conselho pediu mais tempo para rever esta
decisão.
 
Os deputados manifestaram preocupações quanto ao atraso na adoção da lista atualizada da
Comissão  Europeia  e  devem  tentar  promover  um  processo  mais  rápido  e  credível.
Paralelamente, os eurodeputados estão também a trabalhar numa revisão do conjunto de
regras da UE para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
 
Debate: Quarta-feira, 1 de fevereiro
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Regulamento delegado que adita a República Democrática do Congo, Gibraltar, Moçambique,
Tanzânia e Emirados Árabes Unidos ao quadro I do anexo do Regulamento Delegado (UE)
2016/1675

Dorota KOLINSKA
Press Officer

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
fisc-press@europarl.europa.eu
@EP_taxation
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https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_pt
https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_pt
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2021)699467
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2021)699467
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=pt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=pt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=pt
https://twitter.com/EP_taxation


Janne OJAMO
Press Officer

(+32) 2 284 12 50 (BXL)
(+32) 470 89 21 92
janne.ojamo@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://twitter.com/EP_Justice


Migração e asilo: eurodeputados debatem
alterações às regras
 
Num debate com a Comissão e a presidência sueca,
quarta-feira à tarde, os eurodeputados definirão as suas
prioridades em matéria de migração e asilo antes da
cimeira de 9 e 10 de fevereiro.
 
Na sua reunião em Bruxelas, os chefes de Estado e de Governo centrar-se-ão na melhoria da
competitividade da economia europeia e da política de migração.
 
No âmbito  de um aumento das chegadas à  UE através de várias  rotas  migratórias  e  de
pressão sobre os sistemas de asilo e acolhimento, os eurodeputados vão avaliar as recentes
propostas da Comissão e dos ministros da Justiça e dos Assuntos Internos. As principais
questões a debater serão a cooperação com países terceiros e entre Estados-Membros, a
forma de acelerar o regresso de pessoas que não cumprem os requisitos para beneficiar do
estatuto de refugiado na UE, a utilização de barreiras físicas em algumas fronteiras externas e
o eventual financiamento da UE para essas medidas, operações de busca e salvamento e o
papel da Frontex.
 
Os eurodeputados devem igualmente analisar os progressos realizados no que respeita à
reforma das regras comuns em matéria de migração e asilo, a fim de garantir a solidariedade e
a partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-Membros ao lidar com a chegada
de migrantes e requerentes de asilo. Em dezembro de 2022, os colegisladores fizeram avanços
relativamente às condições de acolhimento e às propostas-quadro de reinstalação, estando em
curso negociações sobre a revisão das regras da base de dados Eurodac.
 
O  Parlamento  Europeu  tenciona  votar,  nos  próximos  meses,  as  restantes  iniciativas  —
Regulamento sobre a gestão do asilo e da migração, Regulamento sobre a resposta a crises no
domínio da migração e do asilo, Regulamento que introduz triagem de nacionais de países
terceiros nas fronteiras externas — com o objetivo de finalizar as novas regras antes das
eleições de 2024.
 
Debates: Quarta-feira, 1 de fevereiro
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão sem resolução
 
Para saber mais
Material multimédia
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://home-affairs.ec.europa.eu/towards-operational-strategy-more-effective-returns_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/towards-operational-strategy-more-effective-returns_en
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-reducing-the-pressure-of-irregular-migration-and-ensuring-effective-return/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Presidency+statement%3a+Reducing+the+pressure+of+irregular+migration+and+ensuring+effective+return
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1706
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64716/asylum-deal-on-reception-conditions-for-applicants-to-international-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64717/asylum-and-migration-deal-reached-on-new-eu-resettlement-framework
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64521/eurodac-meps-ready-to-start-negotiations-with-the-council
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=2020/0277(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=2020/0278(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Contactos 
 
 
Polona TEDESKO
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 495 535 457
polona.tedesko@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://twitter.com/EP_Justice


Propaganda política: eurodeputados querem
mais equidade e transparência
 
Os eurodeputados vão debater e votar a sua posição
negocial para as conversações com o Conselho sobre
regras mais rigorosas relativas a propaganda política paga.
 
A posição adotada na semana passada na Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos
Consumidores deverá ser confirmada, após um debate esta quarta-feira e a votação de quinta-
feira.
 
Os eurodeputados querem que a propaganda política, incluíndo a que é feita em linha, seja
claramente identificável como tal. Deve ser mais fácil obter informações sobre o patrocinador,
qual o valor pago pelo anúncio, como foram identificados os visados pelo anúncio e as eleições
a  que  se  refere.  Serão  igualmente  estabelecidas  regras  adicionais  para  os  períodos
imediatamente  anteriores  às  eleições  e  aos  referendos.
 
Debate: Quarta-feira, 1 fevereiro
 
Votação: Quinta-feira, 2 fevereiro
 
Procedimento: votação para mandato
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta do Parlamento e do Conselho sobre a transparência e o
direcionamento da propaganda política
Comunicado de imprensa publicado após a votação em comissão (24.01.2023)
Observatório Legislativo

John SCHRANZ
Press Officer

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
john.schranz@europarl.europa.eu
lega-press@europarl.europa.eu
@EP_Legal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230123IPR68616/meps-toughen-rules-on-political-advertising
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0381(COD)&l=en
https://twitter.com/EP_Legal


Afeganistão: Parlamento debate  a repressão e a
violência contra as mulheres
 
Os eurodeputados vão analisar a situação no Afeganistão,
em particular as condições de vida das mulheres,
despojadas dos seus direitos fundamentais e sob
constante ameaça de violência.
 
Desde que tomaram o poder, em agosto de 2021, os talibãs impuseram uma longa lista de
regras e políticas que impedem de forma abrangente as mulheres e as raparigas de exercerem
os seus direitos fundamentais, incluindo a expressão, a circulação, o trabalho e a educação.
 
Contexto
 
Este mês, a jovem ex-política Mursal Nabizada foi morta a tiros em sua casa. Atuou como
membro das instituições democráticas do Afeganistão e trabalhou para ONG que são contra as
crescentes restrições aos direitos e liberdades das raparigas afegãs. Em dezembro do ano
passado, os talibãs proibiram as mulheres das universidades, limitando ainda mais a sua
educação  depois  de  já  terem excluído  as  raparigas  das  escolas  secundárias  em março
passado.
 
As autoridades também reprimem e ameaçam os meios de comunicação social e aqueles que
criticam  o  governo  talibã,  forçam  o  fechamento  de  organizações  da  sociedade  civil  e
desmantelam os  cargos  governamentais  destinados a  promover  ou  defender  os  direitos
humanos.
 
Debate: Quarta-feira, 1 fevereiro
 
Procedimento: Debate com a Comissão, sem resolução
 
Para saber mais
Resolução sobre a situação dos direitos humanos no Afeganistão, em especial a deterioração
dos direitos das mulheres e os ataques a instituições de ensino (24.11.2022)
Material multimédia
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_PT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/eu-afghanistan_20003


Contactos 
 
 
Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
Press Officer

(+32) 2 28 32547 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 96 08 19
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


Propostas do Parlamento para uma nova
estratégia industrial de descarbonização da UE
 
Com a Comissão Europeia a preparar uma estratégia para
impulsionar o setor industrial para a neutralidade climática,
os eurodeputados vão definir a sua posição numa
resolução.
 
A Comissão Europeia deverá propor uma nova lei industrial com impacto neutro no clima e um
um plano industrial no âmbito do Pacto Ecológico, a fim de estimular o desenvolvimento de
tecnologias  limpas  na  UE  e  garantir  a  autonomia  estratégica  da  UE,  reduzindo  a  sua
dependência  em  relação  a  países  terceiros.
 
Na  sequência  de  um debate  na  sessão  plenária  de  janeiro  de  2023,  os  eurodeputados
adotarão quinta-feira uma resolução que resume os seus pontos de vista. É provável que
manifestem preocupação com as disposições da Lei de Redução da Inflação dos EUA, que
discriminaria as empresas da UE no mercado norte-americano.
 
Debate: Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023
 
Votação: Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023
 
Procedimento: resolução não legislativa
 
Para saber mais
Projetos de resolução sobre uma estratégia da UE para reforçar a competitividade industrial, o
comércio e o emprego de qualidade
Observatório Legislativo
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-01-18-ITM-009_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2023/2513(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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