
 

Destaques da sessão plenária de 13 a 16 de março
de 2023, Estrasburgo
 
Desempenho energético dos edifícios: rumo à neutralidade climática
até 2050 
As propostas que visam aumentar a taxa de renovações e reduzir o consumo de
energia e das emissões de gases com efeito de estufa serão debatidas na segunda-
feira e votadas na terça-feira. 
 
 
Objetivo 55: Parlamento deverá votar três leis para alcançar as
metas climáticas para 2030 
Os eurodeputados vão aprovar novas regras sobre o uso do solo, alteração do uso do
solo e florestas, reduções de emissões dos países da UE e a revisão da Reserva de
Estabilidade do Mercado. 
 
 
Parlamento vai definir as suas prioridades para o Conselho Europeu
da primavera 
Os eurodeputados vão apresentar as suas  expectativas para a cimeira da UE de 23-
24 de março num debate com os presidentes Charles Michel e Ursula von der Leyen,
na quarta-feira de manhã. 
 
 
Parlamento Europeu assinala o Dia Internacional da Mulher 
A laureada com o Prémio Nobel da Paz Shirin Ebadi e a astronauta Samantha
Cristoforetti vão dirigir-se aos eurodeputados, durante a cerimónia que decorrerá na
quarta-feira. 
 
 
Eurodeputados apoiam novas regras para acesso equitativo e
utilização de dados industriais 
Os eurodeputados debatem e votam, terça-feira, a posição do Parlamento sobre o
«Regulamento Dados», que visa impulsionar a inovação, eliminando obstáculos ao
acesso aos dados industriais. 
 
 
Coordenação económica no combate às crises e defender o bem-
estar dos cidadãos 
Os eurodeputados querem que a UE minimize o impacto das atuais crises na
economia real através do apoio aos agregados familiares e do apoio às empresas com
elevados custos energéticos.
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Regimes de rendimento mínimo: mais apoio, acessibilidade e
inclusão 
Os eurodeputados vão defender uma nova lei que aumente o rendimento mínimo
nacional nos Estados-Membros da UE, a fim de reduzir o número de pessoas em risco
de pobreza e exclusão social. 
 
 
Salvar abelhas e agricultores: Eurodeputados analisam iniciativa de
cidadania europeia 
Os deputados ao Parlamento Europeu vão debater a iniciativa de cidadania europeia
para a eliminação progressiva dos pesticidas sintéticos e uma agricultura favorável às
abelhas. 
 
 
Brexit: Parlamento avalia implementação do acordo de saída do
Reino Unido 
Os eurodeputados vão fazer um balanço da aplicação das regras que regem as
relações entre a União Europeia e o Reino Unido desde 2020, incluindo o recente
acordo-quadro de Windsor.
 
 
Resposta comum da UE para salvar vidas no mar e reforçar as
opções de migração legal 
Os deputados vão fazer o balanço da partilha de responsabilidades e da solidariedade
na Europa no que respeita à política de migração e asilo.
 
 
Pegasus: Parlamento aponta falta de cooperação dos Estados-
Membros 
Insatisfeitos com as respostas dos Estados-Membros às questões relativas à
utilização do software espião, os eurodeputados instam a Comissão a agir para
resolver esta falta de cooperação. 
 
 
Repressão contínua do povo da Bielorrússia 
O Parlamento votará quarta-feira uma resolução que deverá condenar
veementemente a mais recente repressão contra as vozes da oposição e os
jornalistas na Bielorrússia. 
 
 
Eurodeputados vão avaliar a situação no Cáucaso do Sul 
O Parlamento Europeu fará o balanço dos últimos acontecimentos na Arménia e no
Azerbaijão, em dois relatórios que serão votados na quarta-feira. 
 
 
Resoluções sobre os direitos humanos e a democracia 
O Parlamento realizará debates urgentes sobre temas relativos aos direitos humanos,
à democracia e ao Estado de direito na quarta-feira à tarde, seguidos de votações na
quinta-feira. 
 
 
Outros assuntos em destaque

13

15

17

19

21

23

24

26

28

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

2 I 29



O Parlamento Europeu vai ainda realizar os seguintes debates:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2023-03-13

 
 
Destaques da sessão plenária de 13 a 16 de março de 2023,
Estrasburgo
 

Contactos 
 
 

29

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/2023-03-13
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


Desempenho energético dos edifícios: rumo à
neutralidade climática até 2050
 
As propostas que visam aumentar a taxa de renovações e
reduzir o consumo de energia e das emissões de gases
com efeito de estufa serão debatidas na segunda-feira e
votadas na terça-feira. 
 
Com o intuito de tornar o setor da construção neutro do ponto de vista climático até 2050, todos
os  edifícios  novos  devem ter  emissões  nulas  a  partir  de  2028.  Os edifícios  residenciais
existentes teriam de ter uma classificação de desempenho energético de, pelo menos E até
2030, e D até 2033. A escala vai de A a G, correspondendo este último aos 15 % de edifícios
com pior desempenho no parque nacional de um Estado-Membro. Os edifícios não residenciais
e públicos teriam de atingir os mesmos níveis até 2027 e 2030, respetivamente.
 
Facilitar o acesso a subvenções e financiamentos
 
Os planos nacionais de renovação devem incluir regimes de apoio para facilitar o acesso às
subvenções e ao financiamento.  As medidas financeiras devem proporcionar  um prémio
importante para as renovações profundas, em especial dos edifícios com pior desempenho,
devendo ser disponibilizadas subvenções e subsídios específicos aos agregados familiares
vulneráveis.
 
Contexto
 
De acordo com a Comissão Europeia, os edifícios são responsáveis por 40 % do consumo de
energia na UE e por 36 % das emissões de gases com efeito de estufa. Em 15 de dezembro de
2021, a Comissão Europeia adotou uma proposta legislativa para rever a Diretiva Desempenho
Energético dos Edifícios, no âmbito do chamado pacote Objetivo 55. A nova Lei Europeia do
Clima  (julho  de  2021)  consagrou  as  metas  para  2030  e  2050  em  legislação  europeia
vinculativa.
 
Em portugal,  o Decreto-Lei  n.º  101-D/2020,  de 7 de dezembro estabeleceu os requisitos
aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético, regulando o Sistema de
Certificação Energética de Edifícios.
 
Debate: Segunda-feira, 13 de março
 
Votação: Terça-feira, 14 de março
 
Procedimento: Processo legislativo ordinário, primeira leitura
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https://commission.europa.eu/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-02-17_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0802
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj
https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/eficiencia-energetica/sistema-de-certificacao-energetica-dos-edificios/diretiva-do-desempenho-energetico-dos-edificios/
https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/eficiencia-energetica/sistema-de-certificacao-energetica-dos-edificios/diretiva-do-desempenho-energetico-dos-edificios/


Conferência de imprensa: Terça-feira, 14.00
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta relativa ao desempenho energético dos edifícios
Comunicado de imprensa sobre a aprovação em comissão (09.02.2023)
Perfil do relator Ciarán Cuffe (Verdes/ALE, Irlanda)
Ficha do processo
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu. Preparação para o Objetivo 55: Desempenho
energético dos edifícios (reformulação)
Material multimédia

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu
@EP_Industry
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0033_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72112/energy-performance-of-buildings-climate-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197654/CIARAN_CUFFE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0426(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2022)730341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2022)730341
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://twitter.com/EP_Industry


Objetivo 55: Parlamento deverá votar três leis
para alcançar as metas climáticas para 2030
 
Os eurodeputados vão aprovar novas regras sobre o uso
do solo, alteração do uso do solo e florestas, reduções de
emissões dos países da UE e a revisão da Reserva de
Estabilidade do Mercado. 
 
Após  um debate  agendado para  segunda-feira,  o  Parlamento  Europeu  vai  votar,  no  dia
seguinte, os acordos negociados alcançados com os países da UE no final de 2022 sobre três
atos legislativos que fazem parte do Pacto Ecológico Europeu. Este é o plano da UE para
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em, pelo menos, 55 % até 2030, em
comparação com os valores de 1990, de acordo com a Lei Europeia do Clima.
 
Uso do solo, reafetação do solo e silvicultura
 
A revisão da legislação para a conversão, utilização e gestão de terras e florestas (LULUCF)
aumenta a meta da UE no que respeita aos sumidouros de carbono destes setores para 310
milhões de toneladas de equivalente CO2, que deverá conduzir a uma redução de 57 % das
emissões de GEE da UE em 2030, em comparação com os níveis de 1990.
 
Transporte rodoviário, aquecimento de edifícios e agricultura
 
A  meta  da  UE  para  2030  do  chamado  Regulamento  Partilha  de  Esforços  (RPE),  que
estabelece reduções anuais obrigatórias das emissões de GEE para os Estados-Membros da
UE no que respeita ao transporte rodoviário,  ao aquecimento de edifícios e à agricultura,
aumentará de 30 % para 40 % em comparação com os níveis de 2005. Pela primeira vez,
todos os países da UE terão de reduzir as suas emissões de GEE entre 10 % e 50 %. Os
objetivos para cada Estado-Membro têm por base o PIB per capita e a relação custo-eficácia.
 
Revisão da Reserva de Estabilidade do Mercado para o RCLE-UE
 
No âmbito do acordo para um mais ambicioso regime de comércio de licenças de emissão
(RCLE), os negociadores do Parlamento e dos Estados-Membros decidiram colocar 24 % de
todas as licenças de emissão na reserva de estabilização do mercado, a fim de lidar com
eventuais futuros desequilíbrios entre a oferta e a procura de licenças de emissão no mercado
devido a choques externos, como aqueles causados pela pandemia de COVID-19.
 
Debate: Segunda-feira, 13 de março de 2023
 
Votação: Terça-feira, 14 de março de 2023
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210621IPR06627/parlamento-confirma-acordo-para-levar-ue-a-neutralidade-climatica-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets


Procedimento: Processo legislativo ordinário, acordos em primeira leitura
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Objetivo 55: Acordo em matéria de sumidouros de carbono vai contribuir para a meta climática
da UE para 2030 (11.11.2022)
Objectivo 55: Acordo para regras mais restritas para a emissão de gases com efeitos de
estufa nos Estados-Membros
Ficha do processo: Uso do solo, alteração do uso do solo e florestas
Ficha do processo: Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa
pelos Estados-Membros
Ficha do processo: Revisão da Reserva de Estabilização do Mercado para o Regime de
Comércio de Licenças de Emissão da UE
Material multimédia

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0201(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0200(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0200(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0202(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0202(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en
https://twitter.com/EP_Environment


Parlamento vai definir as suas prioridades para o
Conselho Europeu da primavera
 
Os eurodeputados vão apresentar as suas  expectativas
para a cimeira da UE de 23-24 de março num debate com
os presidentes Charles Michel e Ursula von der Leyen, na
quarta-feira de manhã. 
 
Os Chefes  de  Estado  ou  de  Governo  deverão  debater,  em Bruxelas,  os  mais  recentes
desenvolvimentos da guerra russa contra a Ucrânia e o apoio contínuo da UE a este país.
Também devem abordar questões para estimular a competitividade, o mercado único, a forma
de impulsionar a economia da UE e a energia.
 
Numa resolução adotada em 16 de fevereiro, os eurodeputados reafirmaram o seu apoio à
assistência militar à Ucrânia durante o tempo que for necessário e apelaram a que se pondere
seriamente  a  possibilidade de entregar  a  Kiev  aviões de caça e  helicópteros  ocidentais,
sistemas de mísseis  adequados e aumentar  substancialmente as entregas de munições.
 
Numa outra resolução,  adotada no mesmo dia,  os eurodeputados defenderam que a UE
assuma a liderança no que respeita às tecnologias energéticas limpas, melhore a sua base
industrial e produza empregos de elevada qualidade e crescimento económico para alcançar
os objetivos do Pacto Ecológico. Apelaram à Comissão para que elabore planos para reafetar,
relocalizar e restituir as indústrias na Europa.
 
Debate: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: Declarações do Conselho e da Comissão, sem resolução
 
Para saber mais
Eurodeputados defendem ajuda militar à Ucrânia durante o tempo que for necessário
Plano Industrial do Pacto Ecológico: assegurar a liderança da UE em tecnologias limpas
Material multimédia
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230210IPR74807/ucrania-parlamento-defende-ajuda-militar-durante-o-tempo-que-for-necessario
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230210IPR74806/green-deal-industrial-plan-securing-the-eu-s-clean-tech-leadership
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Contactos 
 
 
Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu

Sessão plenária

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

9 I 29



Parlamento Europeu assinala o Dia Internacional
da Mulher
 
A laureada com o Prémio Nobel da Paz Shirin Ebadi e a
astronauta Samantha Cristoforetti vão dirigir-se aos
eurodeputados, durante a cerimónia que decorrerá na
quarta-feira. 
 
O Parlamento Europeu vai assinalar do Dia Internacional da Mulher (8 de março) com uma
cerimónia, que decorrerá durante a sessão plenária de quarta-feira, às 11.00, seguindo-se uma
ronda de oradores dos grupos políticos. 
 
O Prémio Nobel da Paz foi atribuído em 2003 a Shirin Ebadi, pelo seu trabalho em prol da
democracia e dos direitos humanos, centrado nos direitos das mulheres e das crianças.
 
Samantha Cristoforetti é uma astronauta da Agência Espacial Europeia e a primeira mulher
Comandante-Chefe da Expedição 68 da Estação Espacial Internacional.
 
Defesa da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos
 
Ainda na quarta-feira, durante a tarde, os deputados ao Parlamento Europeu debaterão com o
Conselho e a Comissão os desafios que os defensores dos direitos humanos enfrentam
quando  defendem  a  saúde  e  os  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  sendo  alguns  deles
ameaçados,  visados  e  confrontados  com  acusações  penais.
 
Discurso: Quarta-feira, 15 de março, às 11:00
 
Debate sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos: Quarta-feira, 15 de março
 
Conferência de imprensa: a confirmar
 
Para saber mais
Declaração do presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros,
Robert Biedroń, para o Dia Internacional da Mulher (08.03.2023)
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: Dia Internacional da Mulher 2023: Igualdade
entre homens e mulheres na sombra de crises sucessivas
Material multimédia sobre o Dia Internacional da Mulher
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230306IPR77013/we-cannot-wait-another-60-years-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230306IPR77013/we-cannot-wait-another-60-years-to-achieve-gender-equality
https://epthinktank.eu/2023/03/07/international-womens-day-2023-gender-equality-in-the-shadow-of-successive-crises/
https://epthinktank.eu/2023/03/07/international-womens-day-2023-gender-equality-in-the-shadow-of-successive-crises/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/international-women-s-day_4601


Eurodeputados apoiam novas regras para acesso
equitativo e utilização de dados industriais
 
Os eurodeputados debatem e votam, terça-feira, a posição
do Parlamento sobre o «Regulamento Dados», que visa
impulsionar a inovação, eliminando obstáculos ao acesso
aos dados industriais. 
 
A nova legislação poderá contribuir para o desenvolvimento de novos serviços, em especial no
setor  da  inteligência  artificial,  onde  são  necessários  grandes  volumes  de  dados  para  a
formação de algoritmos. Pode igualmente resultar na descida do pagamento de serviços pós-
venda e na reparação de dispositivos conectados.
 
A lei relativa aos dados estabelece regras comuns que regem a partilha de dados gerados pela
utilização de produtos conectados ou serviços conexos (por exemplo, Internet das coisas,
máquinas industriais) para garantir a equidade nos contratos de partilha de dados.
 
As medidas permitiriam igualmente aos utilizadores aceder aos dados que geram, uma vez que
80 % dos  dados  industriais  nunca  são  utilizados,  de  acordo  com a  Comissão  Europeia.
Pretendem igualmente assegurar que os acordos contratuais estejam no centro das relações
entre empresas.
 
Contexto
 
O  volume  de  dados  gerados  por  seres  humanos  e  máquinas  está  a  aumentar
exponencialmente e a tornar-se um fator crítico para a inovação pelas empresas (por exemplo,
formação de algoritmos) e pelas autoridades públicas (por exemplo, a formação de cidades
inteligentes). É considerado o novo petróleo.
 
Debate: Terça-feira, 14 de março
 
Votação: Terça-feira, 14 de março
 
Procedimento: Processo legislativo ordinário
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_1113
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646117


Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre proposta de regras harmonizadas sobre o acesso equitativo aos dados e a sua
utilização (Regulamento Dados)
Comunicado de imprensa sobre a votação em comissão (09.02.2023)
Perfil da relatora Pilar del Castillo Vera (PPE, ES)
Ficha do processo
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: Regulamento Dados
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: Os dados são o novo petróleo? Questões de
concorrência na economia digital
Centro multimédia

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu
@EP_Industry
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0031_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0031_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72113/data-act-meps-back-new-rules-for-fair-access-and-use-of-industrial-data
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0047(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_BRI(2022)733681
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646117
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646117
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://twitter.com/EP_Industry


Coordenação económica no combate às crises e
defender o bem-estar dos cidadãos
 
Os eurodeputados querem que a UE minimize o impacto
das atuais crises na economia real através do apoio aos
agregados familiares e do apoio às empresas com
elevados custos energéticos.
 
Os deputados ao Parlamento Europeu vão debater e votar as suas recomendações para o
próximo ciclo de coordenação social, económica e orçamental entre os Estados-Membros,
conhecido por Semestre Europeu.
 
Antes  da  próxima  revisão  das  regras  da  UE  em matéria  de  governação  económica,  os
deputados ao Parlamento Europeu responderão às propostas da Comissão publicadas no final
de 2022.
 
Os eurodeputados deverão pedir que seja feito um forte investimento em sistemas de apoio
social através de medidas concretas, como tornar permanente o «instrumento europeu de
apoio temporário  para atenuar  os riscos de desemprego numa situação de emergência»
(SURE) e desenvolver  regimes de proteção social  ecológicos nos Estados-Membros.
 
O debate terá lugar na terça-feira e as votações na quarta-feira.
 
Debate: Terça-feira, 14 de março
 
Votação: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: resoluções não legislativas
 
Para saber mais
Ficha do processo Comissão de Economia
Perfil da relatora da Comissão Economia, Irene Tinagli (S&D, IT)
Ficha do processo Comissão de Emprego
Perfil da relatora da Comissão Emprego Estrella Durá Ferrandis (S&D, ES)
Ciclo do Semestre Europeu de 2023
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https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-autumn-package_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/sure_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/eu-financial-assistance/sure_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2150(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2151(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/198329/ESTRELLA_DURA+FERRANDIS/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7082


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
econ-press@europarl.europa.eu
@EPSocialAffairs
@EP_Economics

Tommaso FIORE
Press Service Trainee
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https://twitter.com/EPSocialAffairs
https://twitter.com/EP_Economics


Regimes de rendimento mínimo: mais apoio,
acessibilidade e inclusão
 
Os eurodeputados vão defender uma nova lei que aumente
o rendimento mínimo nacional nos Estados-Membros da
UE, a fim de reduzir o número de pessoas em risco de
pobreza e exclusão social. 
 
O Parlamento debaterá n terça-feira e votará na quarta-feira uma resolução que exige que os
países da UE aumentem gradualmente os seus regimes de rendimento mínimo para serem,
pelo menos, superiores ao limiar nacional para as pessoas em risco de pobreza (AROPE). No
projeto de texto é solicitado igualmente que estes regimes se apliquem aos grupos sociais mais
desfavorecidos e que incentivem a reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho.
 
Os eurodeputados devem ainda debater a estratégia para monitorizar a integração efetiva do
rendimento mínimo nos países da UE e de envolver os parceiros sociais a nível da UE. A forma
como  os  Estados-Membros  vão  assegurar  que  os  regimes  de  rendimento  mínimo  não
substituam as medidas de política social  em domínios como a habitação, os cuidados de
saúde, o apoio à deficiência ou a integração no mercado de trabalho será outro dos aspetos
em discussão.
 
Debate: Terça-feira, 14 de março
 
Votação: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: Perguntas orais ao Conselho e à Comissão, com resolução
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa sobre a votação na comissão parlamentar (24.01.2023)
Perguntas orais à Comissão
Perguntas orais ao Conselho
Proposta da Comissão Europeia sobre a recomendação do Conselho relativa a um rendimento
mínimo adequado para garantir a inclusão ativa (28 de setembro)
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68612/minimum-income-schemes-meps-call-for-more-support-accessibility-and-inclusion
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000051_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000050_EN.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26076&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26076&langId=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

Tommaso FIORE
Press Service Trainee
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https://twitter.com/EPSocialAffairs


Salvar abelhas e agricultores: Eurodeputados
analisam iniciativa de cidadania europeia
 
Os deputados ao Parlamento Europeu vão debater a
iniciativa de cidadania europeia para a eliminação
progressiva dos pesticidas sintéticos e uma agricultura
favorável às abelhas. 
 
O debate, que terá lugar na quinta-feira, vem na sequência da audição pública «Salvar abelhas
e agricultores! Rumo a uma agricultura favorável às abelhas para um ambiente saudável», que
reuniu mais de 1 milhão de assinaturas. A audição sobre a iniciativa de cidadania europeia
decorreu no Parlamento Europeu, no dia 23 de janeiro de 2023.
 
A iniciativa de cidadania apela à eliminação progressiva dos pesticidas sintéticos até 2035,
restabelecendo a biodiversidade e apoiando os agricultores nesta transição.
 
Contexto
 
No dia 19 de outubro de 2021, o Parlamento Europeu adotou a sua posição sobre a Estratégia
do Prado ao Prato para promover uma alimentação mais saudável na UE. Os eurodeputados
salientaram a importância de produzir alimentos sustentáveis e de alcançar os objetivos do
Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente em matéria de clima, biodiversidade, poluição zero e
saúde pública. Sublinharam igualmente a necessidade de garantir a segurança alimentar e um
rendimento justo para os agricultores.
 
Debate: Quinta-feira, 16 de março de 2023
 
Procedimento: Resoluções sobre temas de atualidade
 
Para saber mais
Ficha do processo
Iniciativa de Cidadania Europeia
Material multimédia
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_pt
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230119IPR68109/public-hearing-on-the-european-citizens-initiative-save-bees-and-farmers
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14914/do-prado-ao-prato-parlamento-quer-alimentos-mais-saudaveis-e-sustentaveis-na-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211014IPR14914/do-prado-ao-prato-parlamento-quer-alimentos-mais-saudaveis-e-sustentaveis-na-ue
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2023/2550(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/committees/ECI/european-citizens-initiative-en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Contactos 
 
 
Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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https://twitter.com/EP_Environment


Brexit: Parlamento avalia implementação do
acordo de saída do Reino Unido
 
Os eurodeputados vão fazer um balanço da aplicação das
regras que regem as relações entre a União Europeia e o
Reino Unido desde 2020, incluindo o recente acordo-
quadro de Windsor.
 
O Acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e da Comunidade Europeia da
Energia Atómica, que entrou em vigor a 1 de fevereiro de 2020, foi concebido para garantir uma
saída ordenada do Reino Unido e evitar a ameaça de um Brexit sem acordo.
 
Desde então, têm surgido problemas, nomeadamente em relação aos sucessivos «períodos de
graça» previstos pelos governos do Reino Unido para evitar a aplicação dos controlos nas
fronteiras no mar da Irlanda, tal como previsto no Acordo e no seu Protocolo relativo à Irlanda e
à Irlanda do Norte.
 
Uma vez que o relatório foi elaborado na Comissão dos Assuntos Constitucionais, enquanto as
negociações sobre o acordo-quadro de Windsor ainda estavam em curso, o relator Pedro Silva
Pereira (S&D, PT) tenciona apresentar alterações para assegurar que o texto final reflete a
situação atual.
 
O projeto de texto aborda igualmente a questão do «estatuto pré-estabelecido» concedido a
alguns cidadãos da UE residentes no Reino Unido, que terão de começar a apresentar as suas
candidaturas no segundo semestre de 2023 para obter o estatuto de residente permanente, o
que pode conduzir a uma «perda automática e ilegal dos seus direitos».
 
Debate: Terça-feira, 14 de março
 
Votação: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: Resolução não legislativa
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12019W%2FTXT%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12019W%2FTXT%2802%29
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_pt
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_pt
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/afco/home/highlights
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_23_1272
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home


Contactos 
 
 

Para saber mais
Proposta de relatório sobre a aplicação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia
Perfil do relator Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu: «Atualização sobre a aplicação das disposições
em matéria de direitos dos cidadãos do Acordo de Saída» (15.02.2023)
 Serviço de Estudos do Par;amento Europeu — «Aplicação do Acordo de Saída do Reino
Unido: disposições financeiras, direitos dos cidadãos e Protocolo da Irlanda do Norte»
(20.01.2022)
Ficha do processo
Declaração dos co-presidentes do Grupo de Contacto do Parlamento Europeu para o Reino
Unido (27.02.2023)
Página da Comissão Europeia sobre o Acordo-Quadro Windsor
Material multimédia

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0052_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)739351
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)739351
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2022)698884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2022)698884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2022)698884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230227IPR76629/brexit-leading-meps-welcome-eu-uk-political-agreement-on-northern-ireland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230227IPR76629/brexit-leading-meps-welcome-eu-uk-political-agreement-on-northern-ireland
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_pt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://twitter.com/EPInstitutional


Resposta comum da UE para salvar vidas no mar
e reforçar as opções de migração legal
 
Os deputados vão fazer o balanço da partilha de
responsabilidades e da solidariedade na Europa no que
respeita à política de migração e asilo.
 
O debate em sessão plenária com a Presidência sueca do Conselho e a Comissão Europeia
deverá centrar-se em como fazer avançar a reforma das regras comuns da UE em matéria de
migração  e  asilo.  Esta  reforma  vem  no  seguimento  do  plano  de  ação  para  a  rota  do
Mediterrâneo  Centralda  Comissão  e  doConselho  Europeu  extraordinário  de  fevereiro.
 
Na  sequência  donaufrágio  ao  largo  da  costa  da  Itália,  em que  pelo  menos  70  pessoas
morreram,  os  deputados ao Parlamento Europeu deverão questionar  que ações vão ser
tomadas para evitar as partidas irregulares de barcos e a perda de vidas. Os eurodeputados
vão apresentar os seus pontos de vista sobre como responder às dificuldades enfrentadas
pelos países do Mediterrâneo a que chegam mais migrantes, incluindo operações de busca e
salvamento, o papel das ONG, a cooperação com os países de origem e de trânsito e a luta
contra o contrabando de pessoas.
 
Contexto
 
As operações de  busca e  salvamento  no  mar  e  as  atividades de  desembarque não são
abrangidas por um quadro jurídico comum da UE, exceto as que são realizadas por operações
conjuntas lideradas pela Frontex. A Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira gere
atualmente três operações no Mediterrâneo: Themis (Itália e Mediterrâneo Central), Poseidon
(Grécia, fronteiras marítimas com a Turquia e as ilhas gregas no Mediterrâneo Oriental) e
Indalo (rota do Mediterrâneo ocidental entre Espanha e Marrocos).
 
O novoPacto sobre a Migração e Asilo proposto pela Comissão Europeia em setembro de 2020
visa melhorar os procedimentos de asilo e a partilha equitativa de responsabilidades entre os
Estados-Membros. Inclui as seguintes propostas legislativas: o Regulamento para a Gestão do
Asilo e da Migração, o Regulamento para Crises e Casos de Força Maior, o Regulamento
Triagem e o Regulamento alterado para procedimentos de asilo. O Parlamento tenciona adotar
a sua posição antes das negociações com o Conselho nas próximas semanas.
 
Debate: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: Declaração do Conselho e da Comissão, sem resolução
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https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EU%20Action%20Plan%20for%20the%20Central%20Mediterranean_en.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EU%20Action%20Plan%20for%20the%20Central%20Mediterranean_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/en/pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-statement-following-tragic-shipwreck-off-crotone-gKRXcg
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733712/EPRS_BRI(2022)733712_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733712/EPRS_BRI(2022)733712_EN.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/june-2022-update-ngo-ships-sar-activities
https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operation-themis-italy-/
https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operation-poseidon-greece-/
https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operations-minerva-indalo-spain-/
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://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0612/COM_COM(2020)0612_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0612/COM_COM(2020)0612_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en


Contactos 
 
 

Para saber mais
Migração e asilo: Roteiro  acordado entre o Parlamento Europeu e as Presidências rotativas
(07.09.2022)

Últimas tendências em matéria de asilo — Agência da UE para o Asilo
Material multimédia

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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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://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://twitter.com/EP_Justice


Pegasus: Parlamento aponta falta de cooperação
dos Estados-Membros
 
Insatisfeitos com as respostas dos Estados-Membros às
questões relativas à utilização do software espião, os
eurodeputados instam a Comissão a agir para resolver
esta falta de cooperação. 
 
Em julho do ano passado, a comissão de inquérito do Parlamento Europeu para investigar a
utilização do Pegasus e de softwares de vigilância equivalentes enviou um questionário a todos
os Estados-Membros sobre a sua utilização destes programas e o regime jurídico pertinente. O
Conselho  decidiu  responder  em conjunto  assegurando  ao  Parlamento  que  os  Estados-
Membros iriam cumprir plenamente as suas obrigações de cooperação. A Comissão recebeu
respostas de determinados países, mas vários deles não responderam.
 
Numa questão oral à Comissão, que será colocada quinta-feira, os eurodeputados vão queixar-
se de que o Conselho não respondeu às perguntas, o que constitui uma violação do princípio
de que as instituições da UE devem participar numa «cooperação mútua sincera». Devem
ainda perguntar à Comissão sobre as medidas que tomou ou tenciona tomar para resolver a
infração,  bem  como  sobre  a  forma  como  a  própria  Comissão  cumpre  o  seu  dever  de
cooperação  leal  com  a  Comissão  de  Inquérito  do  Parlamento.
 
Debate: Quinta-feira, 16 de março
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Pergunta com pedido de resposta oral
Página da Comissão PEGA

Janne OJAMO
Press Officer

(+32) 2 284 12 50 (BXL)
(+32) 470 89 21 92
janne.ojamo@europarl.europa.eu
pega-press@europarl.europa.eu
@EP_PegaInquiry
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0071_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0071_PT.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/cooperation-between-the-eu-s-institutions.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html?tabType=oq
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/pega/home/highlights
https://twitter.com/EP_PegaInquiry


Repressão contínua do povo da Bielorrússia
 
O Parlamento votará quarta-feira uma resolução que
deverá condenar veementemente a mais recente repressão
contra as vozes da oposição e os jornalistas na
Bielorrússia. 
 
No dia 3 de março, um tribunal de Minsk considerou o Prémio Sakharov 2020 e Prémio Nobel
da  Paz  2022,  Ales  Bialiatski,  culpado  de  «contrabando»  e  «violar  gravemente  a  ordem
pública». O fundador do centro de direitos humanos Viasna foi condenado a 10 anos de prisão
e alvo de uma multa pesada. Também outros companheiros foram condenados a longas penas
de prisão.  Eurodeputados com responsabilidades nas áreas dos direitos humanos e das
relações com a Bielorrúsia condenaram veementemente a decisão, descrevendo-a como uma
farsa da justiça ilustrativa do desrespeito pelos direitos humanos no regime autoritário de
Aleksandr Lukashenko.
 
A resolução deverá abordar o caso do jornalista bielorrusso Andrzej Poczobut, recentemente
condenado  a  oito  anos  de  prisão  por,  entre  outras,  incentivar  ações  com o  objetivo  de
prejudicar  a  segurança  nacional  da  Bielorrússia.
 
Os eurodeputados já debateram a situação alarmante no país durante a sessão plenária de
quinta-feira, 16 de fevereiro. Pode voltar a assistir ao debate aqui.
 
Debate: Quinta-feira, 16 de fevereiro
 
Votação: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: Resolução não legislativa
 
Para saber mais
Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a Bielorrússia
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/266435/Joint%20statement%20on%20the%20sentencing%20of%20Ales%20Bialiatski,%20Valianstin%20Stefanovic%20and%20Uladzimir%20Labkovich%20in%20Belarus.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/266435/Joint%20statement%20on%20the%20sentencing%20of%20Ales%20Bialiatski,%20Valianstin%20Stefanovic%20and%20Uladzimir%20Labkovich%20in%20Belarus.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&internalEPId=1676534069465&providerMeetingId=b35b1f95-da68-4ade-b2ec-08db0827d6b6
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


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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Eurodeputados vão avaliar a situação no Cáucaso
do Sul
 
O Parlamento Europeu fará o balanço dos últimos
acontecimentos na Arménia e no Azerbaijão, em dois
relatórios que serão votados na quarta-feira. 
 
Os dois textos, elaborados pela Comissão dos Assuntos Externos, salientam o conflito militar
profundamente enraizado da Arménia e do Azerbaijão sobre a região de Nagorno-Karabakh e
instam os dirigentes de ambos os países a ultrapassarem as suas divergências e a chegarem a
acordo sobre medidas concretas para garantir uma paz duradoura e sustentável.
 
Os relatórios, que avaliam os dois países separadamente, abordam igualmente as relações da
UE  com  a  Arménia  e  com  o  Azerbaijão,  incluindo  reformas  democráticas,  cooperação
energética, direitos humanos e desinformação. Os deputados vão debater os textos na terça-
feira e votam-nos na quarta-feira.
 
Debate: Terça-feira, 14 de março
 
Votação: Quarta-feira, 15 de março
 
Procedimento: Relatórios de iniciativa
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: «Arménia: Eurodeputados congratulam-se com as reformas e
defendem a paz com o Azerbaijão» (09.02.2023)
Comunicado de imprensa: «Azerbaijão: Euroeurodeputados preocupados com conflitos
militares e abusos contínuos» (09.02.2023)
Perfil do relator permanente do Parlamento Europeu sobre a Arménia: Andrey Kovatchev
(PPE, Bulgária)
Perfil da relatora permanente do Parlamento Europeu sobre o Azerbaijão: Željana Zovko
(PPE, Croácia)
Ficha do processo (Arménia)
Ficha do processo (Azerbaijão)
Material multimédia
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https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230209IPR73402/armenia-meps-welcome-reforms-while-pushing-for-peace-with-azerbaijan
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230209IPR73402/armenia-meps-welcome-reforms-while-pushing-for-peace-with-azerbaijan
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230209IPR73401/azerbaijan-meps-worried-by-military-conflict-and-continuous-abuses
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230209IPR73401/azerbaijan-meps-worried-by-military-conflict-and-continuous-abuses
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/97968/ANDREY_KOVATCHEV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/97968/ANDREY_KOVATCHEV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/185341/ZELJANA_ZOVKO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/185341/ZELJANA_ZOVKO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2230(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2231(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
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@EP_ForeignAff
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•
•

•

Resoluções sobre os direitos humanos e a
democracia
 
O Parlamento realizará debates urgentes sobre temas
relativos aos direitos humanos, à democracia e ao Estado
de direito na quarta-feira à tarde, seguidos de votações na
quinta-feira. 
 
Assuntos a debater:
 

Irão - envenenamento de centenas de jovens estudantes 
Tunísia - ataques contra a liberdade de expressão e de associação e os sindicatos,
em particular a situação do jornalista Noureddine Boutar 
Camboja - o caso do líder da oposição Kem Sokha
 

Debates: Quarta-feira, 15 de março
 
Votação: Quinta-feira, 16 de março
 
Procedimento: resoluções urgentes (não legislativas)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Material multimédia

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@ep.europa.eu
@EP_HumanRights
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•

•

•

•

•

•

Outros assuntos em destaque
 
O Parlamento Europeu vai ainda realizar os seguintes
debates:
 

“Isto é Europa”: Debate com o presidente da Lituânia Gitanas Nausėda sobre a
situação na Europa, desfios e futuro. O debate está agendado para terça-feira, 14 de
março, às 10.30, e um encontro com os jornalistas terá lugar 10 minutos antes.
 
Segurança energética: Eurodeputados vão questionar a comissária da Energia,
Kadri  Simson, sobre como garantir  a segurança energética na UE em 2023, no
âmbito do período de perguntas, terça-feira,  14 de março, às 15.00.
 
Protestos em Israel: As manifestações anti-governo a propósito das tentativas de
limitar  os  poderes  judiciais  serão  analisadas  durante  o  debate  com  o  Alto
Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, terça-feira,
14 de março.
 
Protestos na Geórgia: Os eurodeputados e o responsável pela política extrerna da
UE vão avaliar os protestos que abalaram a Geórgia, a propósito da nova lei de
«influência estrangeira». O debate está agendado para terça-feira, 14 de março.
 
Avisos de golpe de Estado na Moldávia: Na sequência dos recentes protestos e
dos avisos de um golpe de Estado, alegadamente em preparação para prejudicar a
trajetória de integração europeia do país, os eurodeputados vão debater os desafios
com que se defronta este país candidato à UE. Debate agendado para terça-feira à
noite.
 
Regras anti-discriminação:  Parlamento vai pedir progressos no que respeita à
nova diretiva anti-discriminação, nomeadamente o seu desbloqueio pelos Estados-
Membros, durante as questões orais ao Conselho e à Comissão, quarta-feira, 15 de
março.
 

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

29 I 29


