
 

Destaques da sessão plenária de 13 a 16 de janeiro
de 2020, Estrasburgo
 
Debates sobre a situação no Irão, no Iraque e na Líbia 
O Parlamento Europeu (PE) vai debater a escalada da tensão no Médio Oriente, após
os ataques entre os EUA e o Irão, e a situação na Líbia com o chefe da diplomacia
europeia, Josep Borrell. 
 
 
Fundo para uma Transição Justa 
Na terça-feira, às 15h00, a Comissão vai apresentar ao PE as novas propostas para
mobilizar investimentos ecológicos e apoiar as regiões mais afetadas pela transição
ambiental e climática.
 
 
Prioridade ao alojamento dos sem-abrigo na Europa 
A iniciativa “Housing First” e outras medidas urgentes para fazer face à situação dos
sem-abrigo na Europa vão ser discutidas com a  Comissão na segunda-feira. 
 
 
Brexit: PE apela ao respeito dos direitos dos cidadãos 
O PE está preocupado com os contraditórios anúncios das autoridades britânicas
sobre os direitos dos cidadãos da UE27 que vivem no país e a aplicação do regime de
residência permanente. 
 
 
Conferência sobre o Futuro da Europa 
A posição do PE sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, incluindo o seu
formato, composição e modelos de participação dos cidadãos, vai ser discutida e
votada na quarta-feira. 
 
 
Apresentação do programa da presidência croata do Conselho da
UE     
Na terça-feira, às 9h00, o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, vai
apresentar aos eurodeputados as prioridades da presidência rotativa do Conselho
para este semestre. 
 
 
Situação do Estado de direito na Hungria e na Polónia 
O PE vai avaliar os progressos feitos pelo Conselho no procedimento destinado a
verificar a existência de um risco manifesto de violação grave dos valores da UE pela
Hungria e pela Polónia. 
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Objetivos vinculativos para proteger a biodiversidade 
O PE vai apelar à adoção de objetivos ambiciosos e vinculativos na próxima
Conferência da ONU sobre a Diversidade Biológica (COP15) para travar a perda de
biodiversidade e de zonas naturais.
 
 
Medidas para reduzir as disparidades salariais entre homens e
mulheres 
Na segunda-feira, os eurodeputados vão debater com a Comissão a futura estratégia
europeia para as questões de género e medidas vinculativas em matéria de
transparência remuneratória.
 
 
Carregador comum para todos os telemóveis 
O PE vai reiterar o seu apelo à introdução de um carregador comum para os
telemóveis e outros aparelhos portáteis, tendo em vista facilitar a vida dos
consumidores e reduzir os resíduos.
 
 
Venezuela: Eurodeputados reiteram apoio a Juan Guaidó 
O PE vai debater e votar uma nova resolução sobre a Venezuela, devendo reiterar o
seu apoio a Juan Guaidó e condenar a “eleição ilegal” de Luís Parra para presidente
da Assembleia Nacional.
 
 
Outros assuntos em destaque 
Incêndios na Austrália e outros eventos climáticos extremos / Relatórios sobre
segurança, defesa e direitos humanos / Distorção da história europeia e recordação
da II Guerra Mundial 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-01-13
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Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Pode assistir em direto à sessão plenária no sítio Web do PE (EP Live)
Conferências de imprensa e outros eventos
Material multimédia
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-01-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=17301&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/home
http://www.epnewshub.eu


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Debates sobre a situação no Irão, no Iraque e na
Líbia
 
O Parlamento Europeu (PE) vai debater a escalada da
tensão no Médio Oriente, após os ataques entre os EUA e o
Irão, e a situação na Líbia com o chefe da diplomacia
europeia, Josep Borrell. 
 
Os debates realizam-se na terça-feira à tarde, a partir das 16h30 (hora em Estrasburgo, menos
uma em Lisboa).
 
Debates: 14/01/2020
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
foreign-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_ForeignAff


Fundo para uma Transição Justa
 
Na terça-feira, às 15h00, a Comissão vai apresentar ao PE
as novas propostas para mobilizar investimentos
ecológicos e apoiar as regiões mais afetadas pela
transição ambiental e climática.
 
O Plano de Investimento para uma Europa Sustentável deverá mobilizar um bilião de euros de
investimento ao longo da próxima década. Espera-se que desempenhe um papel catalisador
dos investimentos públicos e privados necessários para concretizar o Pacto Ecológico Europeu.
 
O futuro Mecanismo (e Fundo) para uma Transição Justa, incluído na pasta da comissária
europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, terá por objetivo apoiar as pessoas e as
regiões mais afetadas pela transição para a neutralidade carbónica e assegurar que “ninguém
fique para trás”.
 
“Nessa transição, teremos de admitir e de respeitar o facto de que nem todos dispõem das
mesmas condições à partida. Todos partilhamos a mesma ambição, mas alguns poderão
necessitar de um apoio mais adaptado do que outros para a concretizarem”, diz a Comissão
nas suas orientações políticas para 2019-2024.
 
O novo mecanismo, que incluirá um Fundo para uma Transição Justa, centrar-se-á nas regiões
e setores mais afetados pela transição ambiental e climática, como os que dependem de
combustíveis fósseis ou de processos com elevada intensidade carbónica.
 
O apoio  será associado à promoção de uma transição para atividades hipocarbónicas e
resistentes  às  alterações  climáticas.  Procurará  igualmente  proteger  os  cidadãos  e  os
trabalhadores  mais  vulneráveis  à  transição,  proporcionando  acesso  a  programas  de
requalificação, emprego em novos setores económicos ou habitação energeticamente eficiente.
 
O Roteiro para uma Europa Social deverá incluir medidas destinadas a assegurar a plena
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
 
Resolução sobre o Pacto Ecológico Europeu
 
O PE vai ainda votar, na quarta-feira, uma resolução sobre o Pacto Ecológico Europeu, que foi
apresentado e debatido em plenário no dia 11 de dezembro.
 
Debate: 14/01/2020
 
Votação: 15/01/2020 (Pacto Ecológico Europeu)
 
Processo: resolução

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

5 I 22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=COM:2019:640:FIN&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859531/Just_transition_mechanism_PT.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pt.pdf


Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu declara emergência climática (28 de
novembro de 2019)
Pacto Ecológico Europeu: Primeiras reações dos eurodeputados (11 de dezembro de 2019)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
@EP_Environment
envi-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191121IPR67110/parlamento-europeu-declara-emergencia-climatica
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191121IPR67110/parlamento-europeu-declara-emergencia-climatica
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191203IPR68087/pacto-ecologico-europeu-primeiras-reacoes-dos-eurodeputados
https://twitter.com/EP_Environment


Prioridade ao alojamento dos sem-abrigo na
Europa
 
A iniciativa “Housing First” e outras medidas urgentes
para fazer face à situação dos sem-abrigo na Europa vão
ser discutidas com a  Comissão na segunda-feira. 
 
Os eurodeputados vão debater as ações urgentes que devem ser tomadas para dar resposta à
situação dos sem-abrigo nos Estados-Membros da UE, incluindo a nível da habitação, do
acolhimento, da integração e da redução das desigualdades.
 
O “Housing First” é um projeto, também já promovido em Portugal, em que as pessoas sem-
abrigo são integradas em habitações tendencialmente individuais e têm um acompanhamento
por técnicos que as ensinam a gerir uma casa tendo em vista a sua integração social.
 
A exclusão em matéria de habitação, a condição de sem-abrigo e a acessibilidade da habitação
representam um desafio significativo em muitos Estados-Membros.
 
A habitação  representa  a  maior  despesa  para  os  europeus,  tendo  os  preços  das  casas
aumentado a um ritmo mais acelerado do que os rendimentos na maioria dos países da UE.
 
As mulheres,  as crianças e os migrantes são particularmente vulneráveis à exclusão em
matéria de habitação e à condição de sem-abrigo.
 
O Pilar  Europeu  dos  Direitos  Sociais  inclui,  num dos  seus  20  princípios,  a  habitação  e
assistência para os sem-abrigo,  estipulando o seguinte:  “Deve ser  garantido às pessoas
necessitadas o acesso a habitação social  ou a uma ajuda à habitação de qualidade.  As
pessoas vulneráveis têm direito a assistência e a proteção adequadas em caso de despejo.
Devem ser disponibilizados aos sem-abrigo alojamento e serviços adequados para promover a
sua inclusão social”.
 
O PE instou várias vezes a Comissão a abordar a questão dos sem-abrigo e a incluir a crise da
habitação entre as suas principais prioridades políticas.
 
De acordo com estimativas, há pelo menos 700 mil pessoas sem-abrigo na UE.
 
Debate: 13/01/2020
 
Para saber mais
Estudo sobre as políticas nacionais relativas aos sem-abrigo
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Elzelien VAN DER STEEN
(+32) 477 45 42 84
@EP_SocialAffairs
empl-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_SocialAffairs


Brexit: PE apela ao respeito dos direitos dos
cidadãos
 
O PE está preocupado com os contraditórios anúncios das
autoridades britânicas sobre os direitos dos cidadãos da
UE27 que vivem no país e a aplicação do regime de
residência permanente. 
 
Numa resolução que vai ser votada na quarta-feira, os eurodeputados vão abordar uma série
de questões relacionadas com os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido e dos
cidadãos britânicos residentes na UE27.
 
O PE tem instado os líderes do Reino Unido e da UE27 a adotarem medidas que proporcionem
segurança jurídica aos cidadãos, apelando a uma “abordagem coerente e generosa” nesta
matéria.
 
Para poder entrar em vigor, o acordo de saída do Reino Unido da UE precisa de ser aprovado
pelo Parlamento Europeu por maioria dos votos expressos (artigo 50.°, n.º 2, do Tratado da UE
e artigo 88.º do Regimento do PE).
 
Debate: 14/01/2020
 
Votação: 15/01/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Grupo diretor do PE sobre o Brexit (composição e documentos)
Anteriores debates e resoluções do PE sobre o Brexit
Material multimédia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-088_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Delphine COLARD
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EPInstitutional


Conferência sobre o Futuro da Europa
 
A posição do PE sobre a Conferência sobre o Futuro da
Europa, incluindo o seu formato, composição e modelos
de participação dos cidadãos, vai ser discutida e votada na
quarta-feira. 
 
A presidente da Comissão Europeia,  Ursula  von der  Leyen,  e  o  presidente do Conselho
Europeu, Charles Michel, vão participar no debate em plenário, que se realiza na quarta-feira, a
partir das 9h00.
 
Esta conferência deverá ter início em maio e ter uma duração de dois anos, coincidindo assim
com a presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre de 2021.
 
As reformas necessárias identificadas no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa
deverão ser implementadas a tempo das próximas eleições europeias de 2024.
 
Debate: 15/01/2020
 
Votação: 15/01/2020
 
Processo: resolução 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Nota do Serviço de Estudos do PE sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa
Recomendações da comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
constit-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://twitter.com/EPInstitutional


Apresentação do programa da presidência croata
do Conselho da UE    
 
Na terça-feira, às 9h00, o primeiro-ministro da Croácia,
Andrej Plenković, vai apresentar aos eurodeputados as
prioridades da presidência rotativa do Conselho para este
semestre. 
 
O programa da presidência croata, que teve início no dia 1 de janeiro, articula-se em torno de
quatro domínios principais: uma Europa que se desenvolve, uma Europa que conecta, uma
Europa que protege e uma Europa influente.
 
O Brexit e o orçamento de longo prazo da UE (quadro financeiro plurianual 2021-2027) são
alguns dos dossiês herdados pela nova presidência.
 
É a primeira vez que a Croácia, que aderiu à UE em 1 de julho de 2013, assume a presidência
do Conselho.  Seguir-se-ão a Alemanha,  no segundo semestre deste ano,  e Portugal,  no
primeiro semestre de 2021.
 
Debate: 14/01/2020
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Sítio Web da presidência croata do Conselho da UE
Presidências rotativas do Conselho da UE

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
(+32) 470 96 08 19
snjezana.kobescak@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

12 I 22

https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Priorities
https://eu2020.hr/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e62d2a6dba-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_19_06_08&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e62d2a6dba-189057813
https://www.consilium.europa.eu/pt/council-eu/presidency-council-eu/


Situação do Estado de direito na Hungria e na
Polónia
 
O PE vai avaliar os progressos feitos pelo Conselho no
procedimento destinado a verificar a existência de um
risco manifesto de violação grave dos valores da UE pela
Hungria e pela Polónia. 
 
Num relatório aprovado em setembro de 2018, o PE solicitou ao Conselho que tomasse as
medidas previstas no artigo 7.º do Tratado no sentido de verificar a existência de um risco
manifesto de violação grave dos valores europeus pela Hungria.
 
O artigo 7.º, n.º 1, do Tratado “constitui uma fase preventiva” que dota a UE da capacidade de
intervir  em caso  de  risco  manifesto  de  violação  grave  dos  valores  europeus.  Esta  ação
preventiva prevê o diálogo com o Estado-Membro em causa, tendo por objetivo evitar eventuais
sanções (o artigo 7.º determina, como sanção máxima, a suspensão dos direitos de voto do
Estado-Membro em causa no Conselho).
 
O Conselho realizou duas audições com o governo húngaro, em setembro de 2019 e em
dezembro de 2019. Os responsáveis polacos foram ouvidos em três ocasiões, entre junho e
dezembro de 2018.
 
Os eurodeputados vão votar uma resolução sobre este assunto na quinta-feira.
 
Debate: 15/01/2020
 
Votação: 16/01/2020
 
Processo: resolução
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa - Hungria: Parlamento Europeu pede ação da UE para defender
valores europeus (12 de setembro de 2018)
Comunicado de imprensa - Estado de direito na Polónia: Parlamento Europeu apoia ação da
UE (1 de março de 2018)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12104/hungria-parlamento-europeu-pede-acao-da-ue-para-defender-valores-europeus
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180906IPR12104/hungria-parlamento-europeu-pede-acao-da-ue-para-defender-valores-europeus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Estefanía NARRILLOS
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
(+32) 470 96 47 35
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Justice


Objetivos vinculativos para proteger a
biodiversidade
 
O PE vai apelar à adoção de objetivos ambiciosos e
vinculativos na próxima Conferência da ONU sobre a
Diversidade Biológica (COP15) para travar a perda de
biodiversidade e de zonas naturais.
 
A resolução da comissão parlamentar do Ambiente que vai ser discutida em plenário na quarta-
feira e votada na quinta-feira define a posição do PE sobre a próxima Conferência da ONU
sobre a Diversidade Biológica (COP15),  que se realiza em Kunming, na China, de 19 de
outubro a 1 de novembro.
 
Os eurodeputados salientam que é necessário um quadro internacional sob a forma de um
acordo vinculativo para proteger a biodiversidade global e pôr termo ao seu atual declínio, tal
como o estabelecido no Acordo de Paris relativamente às alterações climáticas.
 
A resolução apela também a um financiamento adequado para a biodiversidade no próximo
quadro financeiro plurianual 2021-2027, à integração da biodiversidade nas políticas climáticas
da UE e a práticas sustentáveis nos domínios da agricultura, da silvicultura e das pescas.
 
O quadro mundial para a biodiversidade pós-2020 deve consagrar um objetivo global claro de
conservação de, pelo menos, 30% para as zonas naturais até 2030, devendo a UE fixar um
objetivo semelhante a nível interno, diz a resolução da comissão parlamentar do Ambiente.
 
Debate: 15/01/2020
 
Votação: 16/01/2020
 
Processo: resolução
 
Para saber mais
Sítio Web da Convenção sobre a Diversidade Biológica
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https://www.cbd.int/


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
@EP_Environment
envi-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Environment


Medidas para reduzir as disparidades salariais
entre homens e mulheres
 
Na segunda-feira, os eurodeputados vão debater com a
Comissão a futura estratégia europeia para as questões de
género e medidas vinculativas em matéria de transparência
remuneratória.
 
O PE vai votar uma resolução sobre este assunto na sessão plenária de 30 de janeiro, em
Bruxelas.
 
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que iria apresentar, nos
primeiros 100 dias do seu mandato, iniciativas destinadas a introduzir medidas vinculativas em
matéria de transparência remuneratória.
 
Apesar de o princípio do salário igual por trabalho igual estar consagrado no Tratado, as
mulheres ainda ganham, em média, 16% menos do que os homens. A situação agrava-se
ainda mais quando as mulheres se reformam: o nível da disparidade de género nas pensões
ronda os 40%.
 
Debate: 13/01/2020
 
Votação: 30/01/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Situação das disparidades salariais entre homens e mulheres na UE
Situação das disparidades salariais entre homens e mulheres em Portugal
Orientações políticas da Comissão Europeia para 2019-2024

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@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

17 I 22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=PT
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_pt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_portugal_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pt.pdf


Nicolas DELALEU
(+32) 471 95 35 11
@EP_GenderEqual
femm-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_GenderEqual


Carregador comum para todos os telemóveis
 
O PE vai reiterar o seu apelo à introdução de um
carregador comum para os telemóveis e outros aparelhos
portáteis, tendo em vista facilitar a vida dos consumidores
e reduzir os resíduos.
 
Na Diretiva  Equipamentos  de  Rádio,  de  2014,  os  eurodeputados  deixaram claro  que  é
necessário desenvolver um carregador comum, tendo conferido poderes à Comissão para
adotar normas específicas (ato delegado) nesse sentido.
 
A abordagem da Comissão, que “incentivou” o setor a desenvolver carregadores comuns, ficou
aquém dos objetivos dos legisladores europeus - os acordos voluntários entre os intervenientes
no setor não produziram resultados satisfatórios.
 
Os eurodeputados querem que um carregador comum para telemóveis, tabletes, leitores de
livros digitais,  câmaras inteligentes e outros aparelhos eletrónicos portáteis se torne uma
realidade o mais rapidamente possível.
 
Num debate que terá lugar na segunda-feira, os parlamentares vão instar a Comissão a utilizar
os  poderes  legislativos  ao seu dispor  para  que os  consumidores  possam beneficiar  dos
carregadores  comuns e  para  reduzir  os  resíduos e  custos  desnecessários.
 
O debate será seguido de uma resolução, a qual será votada numa sessão posterior.
 
De acordo com as estimativas, os carregadores antigos geram mais de 51 000 toneladas de
resíduos eletrónicos por ano.
 
Debate: 13/01/2020
 
Votação: sessão posterior
 
Processo: resolução
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: Parlamento Europeu propõe carregador comum para todos os
telemóveis (13 de março de 2014)
Carregadores standard para telemóveis: Avaliação de impacto inicial (2018)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_pt
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140307IPR38122/parlamento-europeu-propoe-carregador-comum-para-todos-os-telemoveis
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20140307IPR38122/parlamento-europeu-propoe-carregador-comum-para-todos-os-telemoveis
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_pt


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@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

20 I 22

https://twitter.com/EP_SingleMarket


Venezuela: Eurodeputados reiteram apoio a Juan
Guaidó
 
O PE vai debater e votar uma nova resolução sobre a
Venezuela, devendo reiterar o seu apoio a Juan Guaidó e
condenar a “eleição ilegal” de Luís Parra para presidente
da Assembleia Nacional.
 
Na última sessão plenária, em 18 de dezembro, o PE realizou um debate sobre a situação
humanitária na Venezuela e a crise dos migrantes e refugiados.
 
Estima-se que mais de 4,5 milhões de pessoas tenham abandonado a Venezuela em resultado
da crise política, social, económica e humanitária no país.
 
Debate: 14/01/2020
 
Votação: 16/01/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Comunicado de imprensa - Venezuela: Parlamento Europeu reconhece Juan Guaidó como
Presidente interino (31 de janeiro de 2019)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
foreign-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-12-18-ITM-020_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-12-18-ITM-020_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190125IPR24303/venezuela-parlamento-europeu-reconhece-juan-guaido-como-presidente-interino
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190125IPR24303/venezuela-parlamento-europeu-reconhece-juan-guaido-como-presidente-interino
https://twitter.com/EP_ForeignAff
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Outros assuntos em destaque
 
Incêndios na Austrália e outros eventos climáticos
extremos / Relatórios sobre segurança, defesa e direitos
humanos / Distorção da história europeia e recordação da
II Guerra Mundial 
 

Incêndios  devastadores  na  Austrália  e  outros  eventos  climáticos  extremos
decorrentes  das  alterações  climáticas  -  debate  na  segunda-feira
 
Relatórios anuais sobre os direitos humanos e a democracia no mundo, a execução
da Política  Externa e  de  Segurança Comum (PESC)  e  a  execução da Política
Comum de Segurança e Defesa (PCSD) -  debates na terça-feira  e votação na
quarta-feira
 
Composição numérica das comissões parlamentares após o Brexit - votação na
quarta-feira
 
Criminalidade organizada transfronteiriça e o seu impacto na liberdade de circulação
- debate na segunda-feira
 
Distorção da história europeia e recordação da II Guerra Mundial - debate na quarta-
feira
 
Reabertura do processo judicial  contra o primeiro-ministro da Chéquia sobre a
utilização indevida de fundos da UE e potenciais conflitos de interesses - debate na
quarta-feira e votação de uma resolução na sessão plenária de fevereiro
 
Discurso de Sua Majestade o rei Abdullah II, rei do Reino Hachemita da Jordânia -
sessão solene na quarta-feira
 
Instituições  e  órgãos  da  União  Económica  e  Monetária:  prevenir  conflitos  de
interesses após o exercício de cargos públicos - pergunta à Comissão, seguida de
debate, na quinta-feira
 
Objetos ilegais impressos em 3D - pergunta à Comissão, seguida de debate, na
quinta-feira
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