
 

Destaques  da  sessão  plenária  de  14  a  17  de
setembro  de  2020,  Bruxelas
 
Debate sobre o estado da União com Ursula von der Leyen 
O primeiro debate sobre o estado da União com a atual presidente da Comissão,
Ursula von der Leyen, realiza-se na quarta-feira, das 9h15 às 12h30, no Parlamento
Europeu (PE), em Bruxelas.
 
 
Introdução de novas fontes de financiamento da UE 
O PE vai votar o seu parecer legislativo sobre os recursos próprios, dando um passo
essencial para o lançamento do instrumento de recuperação. José Manuel Fernandes
é um dos correlatores. 
 
 
Fundo para uma Transição Justa 
A posição do PE sobre o fundo destinado a apoiar as regiões na transição ambiental e
climática será conhecida na quinta-feira. Terão depois lugar as negociações com o
Conselho.
 
 
COVID-19: coordenação das avaliações sanitárias e restrições de
viagem na UE 
O PE vai discutir iniciativas para melhorar a coordenação dos Estados-Membros face
à COVID-19, como critérios e limiares comuns para restrições à circulação e um
código de cores comum. 
 
 
Turquia, Bielorrússia, Líbano e Rússia 
A manhã de terça-feira será dedicada a debates sobre a escalada das tensões no
Mediterrâneo Oriental e à situação na Bielorrússia, no Líbano e na Rússia, após o
envenenamento de Navalny. 
 
 
Situação humanitária em Moçambique 
O PE vai debater e votar na quinta-feira uma resolução sobre a situação humanitária
na província de Cabo Delgado e o apoio que deverá ser prestado pela UE. 
 
 
Reforço do Mecanismo de Proteção Civil da UE 
Os eurodeputados querem dotar a UE de um sistema mais rápido e flexível para
responder a situações de emergência em grande escala, à luz da experiência
adquirida com a COVID-19. 

Sessão plenária
10-09-2020 - 16:46
20200708BRI82902

4

6

9

11

12

13

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

1 I 27



 
 
Acesso dos doentes aos medicamentos 
O PE vai propor uma série de medidas para prevenir a escassez de medicamentos na
UE, agravada com o aumento da procura mundial e a atual pandemia.
 
 
Combater atitudes negativas em relação aos ciganos  
O PE vai instar a UE e os Estados-Membros a combaterem o anticiganismo e a
adotarem legislação a nível europeu em prol da igualdade e da inclusão das pessoas
de origem cigana.
 
 
Proteção das florestas na Europa e no resto do mundo 
O PE vai apelar à adoção de medidas para combater a desflorestação, incluindo na
Amazónia, e à inclusão de normas mais ambiciosas nesta matéria nos acordos
comerciais celebrados pela UE. 
 
 
Regras para reduzir as emissões provenientes do transporte
marítimo 
A comissão parlamentar do Ambiente vai propor alterações a uma proposta sobre a
recolha de dados dos navios para incluir os de grande porte no comércio de licenças
de emissão da UE. 
 
 
Cidades mais verdes para melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos 
Os eurodeputados vão propor medidas para incentivar a implantação de
infraestruturas verdes nas cidades europeias e para tornar os ambientes urbanos mais
ecológicos.
 
 
Rum, licores e aguardentes da Madeira e dos Açores 
O PE deverá dar o seu aval à renovação de uma derrogação que permite a Portugal
aplicar taxas de imposto reduzidas ao rum, aos licores e às aguardentes produzidos
na Madeira e nos Açores. 
 
 
Outros assuntos em destaque 
Estado de direito e zonas sem LGBTI na Polónia / Situação no campo de refugiados
de Moria / Luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças / Recuperação
cultural da Europa
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/pt/agenda/briefing/2020-09-14
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Contactos 
 
 

Para saber mais
Agenda da sessão plenária
Transmissão em direto da sessão plenária (EbS+)
Centro Multimédia
Conferências de imprensa e outros eventos
EP Newshub

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=18664&type=Flash
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true&EPV_EDITED_VIDEOS=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming?EPV_EDITED_VIDEOS=true&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
http://www.epnewshub.eu


Debate sobre o estado da União com Ursula von
der Leyen
 
O primeiro debate sobre o estado da União com a atual
presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, realiza-se
na quarta-feira, das 9h15 às 12h30, no Parlamento Europeu
(PE), em Bruxelas.
 
As medidas da Comissão para dar resposta à crise sanitária, económica e social causada pela
COVID-19, o plano para a recuperação da Europa, a luta contra as alterações climáticas, as
futuras iniciativas em matéria de migração e asilo e a situação nos países da vizinhança
europeia  deverão ser  alguns  dos  assuntos  abordados por  Ursula  von der  Leyen no  seu
primeiro  discurso  sobre  o  estado da  União.
 
Após a intervenção da presidente da Comissão, os líderes dos grupos políticos farão uma
avaliação do trabalho do executivo comunitário e exporão os seus pontos de vista sobre as
prioridades da UE para 2021.
 
Pode seguir a sessão em direto e encontrar mais informação sobre os eventos que serão
realizados em torno do debate neste sítio Web dedicado ao estado da União.
 
Contexto
 
O debate sobre o estado da União é um momento fundamental  do processo de controlo
democrático que o Parlamento Europeu exerce sobre a Comissão. É feita uma avaliação do
que foi alcançado no último ano, apresentam-se as prioridades para o ano seguinte e discutem-
se os desafios mais prementes enfrentados pela UE.
 
O primeiro discurso no PE sobre o estado da União foi proferido pelo antigo presidente da
Comissão,  José  Manuel  Durão  Barroso,  em  7  de  setembro  de  2010,  tendo  a  tradição
continuado  com  o  seu  sucessor,  Jean-Claude  Juncker.
 
Debate: 16/09/2020
 
Para saber mais
Sítio Web sobre o estado da União Europeia: programa, eventos e transmissão em direto do
debate
Discurso sobre o estado da União: traçar o rumo para o próximo ano
Videoclip da Comissão Europeia
Material multimédia do Parlamento Europeu
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/pt/
http://www.europarl.europa.eu/soteu/pt/
http://www.europarl.europa.eu/soteu/pt/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pt
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Baptiste CHATAIN
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Introdução de novas fontes de financiamento da
UE
 
O PE vai votar o seu parecer legislativo sobre os recursos
próprios, dando um passo essencial para o lançamento do
instrumento de recuperação. José Manuel Fernandes é um
dos correlatores. 
 
A proposta de decisão que vai ser debatida e votada em plenário aumenta o limite máximo dos
recursos próprios (fontes de receitas da UE), a fim de autorizar a Comissão Europeia a contrair
um  empréstimo  no  montante  de  750  mil  milhões  de  euros  para  financiar  o  pacote  de
recuperação  destinado  a  dar  resposta  à  crise  da  COVID-19.
 
Os eurodeputados querem um calendário juridicamente vinculativo para a introdução de novos
recursos próprios, propondo uma reforma ambiciosa do sistema. Estas novas fontes de receitas
da UE deverão cobrir os custos dos empréstimos contraídos ao abrigo do instrumento de
recuperação (“Next Generation EU”).
 
Processo de ratificação deve avançar rapidamente 
 
O eurodeputado José Manuel  Fernandes (PPE,  PT),  correlator  do PE sobre os recursos
próprios, disse: “O Parlamento Europeu demonstra ambição e responsabilidade, trabalhou no
período de férias para que não se perdesse um segundo. Exige-se que o Conselho avance
imediatamente com o processo de ratificação da decisão dos recursos próprios por parte dos
parlamentos nacionais. O tempo urge! Queremos o fundo de recuperação disponível em 1 de
janeiro de 2021”.
 
A outra correlatora do PE, Valérie Hayer (Renew, FR), acrescentou: “Passados 32 anos desde
a  última  introdução  de  um novo  tipo  de  recurso  próprio  (as  contribuições  baseadas  no
rendimento nacional bruto), os membros do Parlamento Europeu demonstram a sua ambição
para a Europa: queremos que as grandes empresas tecnológicas, os grandes poluidores
estrangeiros, as multinacionais que praticam a otimização fiscal e que beneficiam da Europa
contribuam de uma forma justa para a sua recuperação".
 
Calendário proposto pelos eurodeputados
 
Para  além  de  uma  nova  contribuição  nacional  calculada  com  base  nos  resíduos  de
embalagens de plástico não reciclados, a partir de 2021, os eurodeputados querem que
sejam introduzidos novos recursos próprios de acordo com o seguinte calendário:
 

A partir de 1/1/2021: recurso próprio baseado nas receitas provenientes do regime
de comércio de licenças de emissão da UE;
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10025-2020-INIT/pt/pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/135511/VALERIE_HAYER/home


•

•

•

A partir de 1/1/2023: recursos próprios baseados nas receitas provenientes de um
imposto  sobre  os  serviços  digitais  e  no  mecanismo  de  ajustamento  das
emissões  de  carbono  nas  fronteiras;
 
A partir de 1/1/2024: recurso próprio baseado num imposto sobre as transações
financeiras;
 
A partir de 1/1/2026: recursos próprios baseados numa matéria coletável comum
consolidada do imposto sobre as sociedades.
 

Os parlamentares defendem também a eliminação dos abatimentos e de outros mecanismos
de correção de que beneficiam certos Estados-Membros.
 
Próximos passos
 
Após o PE aprovar o seu parecer legislativo sobre os recursos próprios, o Conselho da UE terá
ainda de adotar a decisão por unanimidade. Esta só poderá entrar em vigor após ter sido
ratificada  pelos  parlamentos  de  todos  os  Estados-Membros,  em  conformidade  com  as
respetivas normas constitucionais. A fim de assegurar a transição para o sistema revisto de
recursos próprios e de a fazer coincidir com o exercício orçamental, a decisão deverá ser
aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021.
 
As fontes das receitas do orçamento da UE permaneceram inalteradas ao longo das últimas
décadas: direitos aduaneiros, contribuições dos Estados-Membros baseadas no imposto sobre
o valor acrescentado (IVA) e contribuições baseadas no rendimento nacional bruto (RNB).
 
Debate:14/09/2020
 
Votação: 15/09/2020 e 16/09/2020 (anúncio dos resultados da votação final)
 
Relatores: José Manuel Fernandes (PPE, PT) e Valérie Hayer (Renew, FR)
 
Processo: consulta
 
Para saber mais
Relatório da comissão parlamentar dos Orçamentos sobre a proposta de decisão relativa aos
recursos próprios
Cimeira: Acordo sobre orçamento tem de ser melhorado para obter aprovação do Parlamento
Europeu (comunicado de imprensa de 23 de julho de 2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200722IPR83804/cimeira-acordo-sobre-orcamento-tem-de-ser-melhorado-para-obter-aprovacao-do-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200722IPR83804/cimeira-acordo-sobre-orcamento-tem-de-ser-melhorado-para-obter-aprovacao-do-pe


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Armin WISDORFF
(+32) 498 98 13 45
budg-press@europarl.europa.eu
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Fundo para uma Transição Justa
 
A posição do PE sobre o fundo destinado a apoiar as
regiões na transição ambiental e climática será conhecida
na quinta-feira. Terão depois lugar as negociações com o
Conselho.
 
O Fundo para uma Transição Justa, incluído na pasta da comissária europeia para a Coesão e
Reformas, Elisa Ferreira, tem por objetivo apoiar as pessoas e as regiões mais afetadas pela
transição para a neutralidade climática, como as que dependem de combustíveis fósseis ou de
processos com elevada intensidade carbónica.
 
O apoio europeu visa 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, para assegurar que “ninguém fica para
trás”.
 
No seu relatório sobre esta proposta, a comissão parlamentar do Desenvolvimento Regional
propõe a criação de um “Mecanismo de Gratificação Verde”  para incentivar  os Estados-
Membros a reduzirem as suas emissões de gases com efeito de estufa com mais celeridade.
 
Os  eurodeputados  defendem  um  cofinanciamento  de  até  85%  dos  custos  dos  projetos
elegíveis e insistem que as transferências de recursos dos fundos de coesão devem apenas
ser feitas numa base voluntária.
 
Os parlamentares incluem também uma dotação específica para as regiões ultraperiféricas, a
distribuir por Portugal, Espanha e França, para ajudar regiões como a Madeira e os Açores a
enfrentarem os desafios específicos colocados pela transição ambiental e climática.
 
A proposta legislativa sobre a criação do Fundo para uma Transição Justa foi a primeira a ser
apresentada no âmbito do Pacto Ecológico Europeu.
 
Votação: 15/09/2020 e 16/09/2020; anúncio dos resultados da votação: 17/09/2020
 
Relator: Manolis Kefalogiannis (PPE, EL)
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão)
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de regulamento que institui o Fundo para uma Transição Justa
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_PT.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_PT.html


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Dana POPP
(+32) 470 95 17 07
region-press@europarl.europa.eu
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COVID-19: coordenação das avaliações sanitárias
e restrições de viagem na UE
 
O PE vai discutir iniciativas para melhorar a coordenação
dos Estados-Membros face à COVID-19, como critérios e
limiares comuns para restrições à circulação e um código
de cores comum. 
 
Os  eurodeputados  deverão  apelar  a  uma  coordenação  urgente  na  UE  em  matéria  de
avaliações sanitárias e de quaisquer medidas que restrinjam a liberdade de circulação no
espaço Schengen.
 
O debate vem no seguimento da proposta de recomendação apresentada pela Comissão no
dia 4 de setembro, que terá agora de ser aprovada pelos Estados-Membros no Conselho.
 
O PE vai também votar uma resolução sobre este assunto na quinta-feira.
 
Debate: 15/09/2020
 
Votação: 17/09/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Coronavírus: Comissão propõe mais clareza e previsibilidade em relação a todas as medidas
que restringem a livre circulação na UE (comunicado de imprensa de 4 de setembro de 2020)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Andreas KLEINER
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1555


Turquia, Bielorrússia, Líbano e Rússia
 
A manhã de terça-feira será dedicada a debates sobre a
escalada das tensões no Mediterrâneo Oriental e à
situação na Bielorrússia, no Líbano e na Rússia, após o
envenenamento de Navalny. 
 
O PE votará depois na quinta-feira resoluções sobre a escalada das tensões no Mediterrâneo
Oriental e o papel da Turquia, sobre a situação na Bielorrússia e sobre a situação na Rússia,
em especial o envenenamento de Alexei Navalny.
 
Debates: 15/09/2020
 
Votações: 17/09/2020
 
Processo: resoluções
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
foreign-press@europarl.europa.eu

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
(+32) 470 96 08 19
foreign-press@europarl.europa.eu
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Situação humanitária em Moçambique
 
O PE vai debater e votar na quinta-feira uma resolução
sobre a situação humanitária na província de Cabo
Delgado e o apoio que deverá ser prestado pela UE. 
 
Vários  eurodeputados  portugueses  têm  vindo  a  alertar  para  a  degradação  da  situação
humanitária e de segurança na província de Cabo Delgado, levando o PE a incluir este ponto
na agenda de  quinta-feira,  no  âmbito  dos  debates  sobre  casos  de  violação dos  direitos
humanos,  da  democracia  e  do  Estado de  direito.
 
Debate: 17/09/2020
 
Votação: 17/09/2020
 
Processo: resolução
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Delegação da UE em Moçambique
Delegação do PE à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, presidida pelo eurodeputado
Carlos Zorrinho

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Viktor ALMQVIST
(+32) 470 88 29 42
foreign-press@ep.europa.eu
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https://eeas.europa.eu/delegations/mozambique_pt
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dacp/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dacp/home


Reforço do Mecanismo de Proteção Civil da UE
 
Os eurodeputados querem dotar a UE de um sistema mais
rápido e flexível para responder a situações de emergência
em grande escala, à luz da experiência adquirida com a
COVID-19. 
 
A proposta de revisão do Mecanismo de Proteção Civil da UE visa possibilitar que a UE e os
Estados-Membros  estejam  mais  bem  preparados  para  fazer  face  a  diferentes  tipos  de
situações de emergência, incluindo situações com uma dimensão de emergência médica.
 
A Comissão Europeia deverá poder adquirir diretamente as capacidades necessárias para a
reserva de ativos rescEU, de modo a constituir uma rede de segurança que lhe permita dar
uma resposta rápida e eficaz a situações de emergência em grande escala. A reserva rescEU
pode  incluir,  por  exemplo,  equipamento  médico,  vacinas  e  terapias  para  combater  o
coronavírus,  hospitais  de  campanha,  aviões  e  helicópteros  de  combate  a  incêndios.
 
Atualmente,  quando  vários  Estados-Membros  são  afetados  pela  mesma  situação  de
emergência e ficam impossibilitados de prestar assistência uns aos outros, a UE não tem
capacidade para colmatar rapidamente as lacunas, uma vez que não tem ativos próprios e tem
de contar com o apoio voluntário dos Estados-Membros.
 
A proposta  legislativa  que  vai  ser  votada  em plenário  prevê  também que  a  UE assuma
totalmente o financiamento dos custos operacionais e do reforço das capacidades da rescEU,
caso as capacidades nacionais se mostrem insuficientes.
 
Contexto
 
Embora a responsabilidade primordial pela prevenção, preparação e resposta a catástrofes
naturais e de origem humana continue a caber aos Estados-Membros, a rescEU complementa
as capacidades nacionais e permite que a UE preste auxílio nos casos em que estas não sejam
suficientes.
 
Durante a pandemia de COVID-19, incluíram-se no rescEU reservas de material médico, tais
como equipamento  médico  de  cuidados  intensivos,  equipamento  de  proteção individual,
material de laboratório e tratamentos, entre outros. Graças ao financiamento e à coordenação
do Mecanismo de Proteção Civil da UE, foram também repatriados mais de 78 000 cidadãos
europeus.
 
O rescEU foi criado em 2019, na sequência dos incêndios florestais que assolaram Portugal em
2017 e a Grécia em 2018.
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https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/2020_rescEU_MFF_pt.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25206/parlamento-europeu-aprova-novo-mecanismo-de-resposta-a-catastrofes


Próximos passos
 
Depois de a proposta ser votada em plenário, terão início as negociações entre o PE e o
Conselho da UE (governos nacionais) tendo em vista chegar a um acordo sobre a legislação
final. O mecanismo revisto deverá ficar operacional em 1 de janeiro de 2021.
 
Debate:14/09/2020
 
Votação: 15/09/2020 e 16/09/2020 
 
Relator: Nikos Androulakis (S&D, EL)
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Observatório legislativo: proposta de revisão do Mecanismo de Proteção Civil da UE
Iniciativa rescEU: ajudar a proteger os cidadãos em tempos de necessidade
Gestão de crises e solidariedade

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0097(COD)
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/2020_rescEU_MFF_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_pt


Acesso dos doentes aos medicamentos
 
O PE vai propor uma série de medidas para prevenir a
escassez de medicamentos na UE, agravada com o
aumento da procura mundial e a atual pandemia.
 
O relatório que vai ser votado em plenário salienta o imperativo geoestratégico para a UE de
recuperar a sua independência em matéria de saúde, de garantir o seu aprovisionamento
rápido e eficiente de medicamentos, equipamento médico, dispositivos médicos, substâncias
ativas,  ferramentas  de  diagnóstico  e  vacinas  a  preços  acessíveis,  e  de  prevenir  a  sua
escassez,  priorizando  o  interesse  e  a  segurança  dos  doentes.
 
Votação: 16/09/2020 e 17/09/2020
 
Relatora: Nathalie Colin-Oesterlé (PPE, FR)
 
Processo: relatório de iniciativa
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a escassez de medicamentos - como fazer face a um problema emergente

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_PT.html


Combater atitudes negativas em relação aos
ciganos 
 
O PE vai instar a UE e os Estados-Membros a combaterem
o anticiganismo e a adotarem legislação a nível europeu
em prol da igualdade e da inclusão das pessoas de origem
cigana.
 
O relatório  da comissão parlamentar  das Liberdades Cívicas,  da Justiça e dos Assuntos
Internos elenca as insuficiências do atual quadro europeu para as estratégias de integração
dos ciganos (de carácter não vinculativo) e apela à Comissão Europeia para que apresente
uma proposta de diretiva (ato legislativo) que garanta às pessoas de origem cigana um acesso
equitativo à habitação, educação, cuidados de saúde e emprego.
 
“Num  momento  em  que  aumenta  acentuadamente  o  racismo  contra  diferentes  grupos
minoritários, o apoio político é fundamental para a inclusão de pessoas de origem cigana.
Impõe-se uma mobilização importante das principais  partes interessadas,  explorando as
oportunidades em torno das futuras presidências da UE, a fim de assegurar o compromisso
político a favor de uma potencial diretiva pós-2020”, diz o relator do Parlamento Europeu,
Romeo Franz (Verdes/ALE, DE).
 
Os ciganos são a maior minoria étnica da Europa. Cerca de seis milhões vivem na UE e a
maioria possui a cidadania de um Estado-Membro.
 
Votação: 16/09/2020 e 17/09/2020
 
Relator: Romeo Franz (Verdes/ALE, DE)
 
Processo: relatório de iniciativa 
 
Para saber mais
Relatório sobre a aplicação das estratégias nacionais de integração dos ciganos: combater
atitudes negativas em relação às pessoas de origem cigana na Europa
Melhorar a inclusão dos ciganos na Europa na próxima década (sessão plenária de 9 de julho
de 2020)
Intervenções no debate em plenário (9 de julho de 2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0147_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0147_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0147_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/briefing/2020-07-08/6/melhorar-a-inclusao-dos-ciganos-na-europa-na-proxima-decada
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/agenda/briefing/2020-07-08/6/melhorar-a-inclusao-dos-ciganos-na-europa-na-proxima-decada
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-015_PT.html


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Estefanía NARRILLOS
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
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Proteção das florestas na Europa e no resto do
mundo
 
O PE vai apelar à adoção de medidas para combater a
desflorestação, incluindo na Amazónia, e à inclusão de
normas mais ambiciosas nesta matéria nos acordos
comerciais celebrados pela UE. 
 
O relatório  da  comissão  parlamentar  do  Ambiente  sobre  a  ação  da  UE para  proteger  e
restaurar as florestas a nível mundial destaca a importância das florestas para a atenuação das
alterações climáticas e os impactos negativos da desflorestação na biodiversidade, no clima,
nas pessoas e na economia.
 
Este relatório é a reação do PE à Comunicação da Comissão intitulada «A intensificação da
ação da UE para proteger as florestas a nível mundial».
 
Votação: 14/09/2020 e 15/09/2020; anúncio dos resultados da votação: 16/09/2020
 
Relator: Stanislav Polčák (PPE, CZ)
 
Processo: relatório de iniciativa 
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a ação da UE para proteger e restaurar as florestas a nível mundial
A União Europeia e as florestas
O Brasil e a Amazónia

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Dorota KOLINSKA
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYnIqw2dfrAhXQ-6QKHSpjBT0QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransparency%2Fregdoc%2Frep%2F1%2F2019%2FPT%2FCOM-2019-352-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF&usg=AOvVaw3g6zUbYMQX6B7zGCqaYA-C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYnIqw2dfrAhXQ-6QKHSpjBT0QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransparency%2Fregdoc%2Frep%2F1%2F2019%2FPT%2FCOM-2019-352-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF&usg=AOvVaw3g6zUbYMQX6B7zGCqaYA-C
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0143_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf


Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
envi-press@europarl.europa.eu
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Regras para reduzir as emissões provenientes do
transporte marítimo
 
A comissão parlamentar do Ambiente vai propor alterações
a uma proposta sobre a recolha de dados dos navios para
incluir os de grande porte no comércio de licenças de
emissão da UE. 
 
A proposta apresentada pela Comissão Europeia tem por objetivo rever um regulamento sobre
a monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono provenientes
do transporte marítimo, para ter devidamente em conta o novo sistema mundial de recolha de
dados sobre o consumo de combustível dos navios estabelecido pela Organização Marítima
Internacional (OMI).
 
A comissão parlamentar do Ambiente vai propor ao plenário que aumente a ambição desta
proposta do executivo comunitário, de modo a incluir os navios de grande porte (com uma
arqueação bruta igual ou superior a 5000 toneladas) no comércio de licenças de emissão da
UE.
 
“O setor dos transportes marítimos está completamente à margem dos esforços coletivos
orientados para alcançar um nível zero de emissões líquidas até 2050, o mais tardar. Não se
compreende  por  que  razão  este  continua  a  ser  o  único  modo  de  transporte  que  não  é
expressamente abordado por qualquer política de redução das emissões da UE”, diz a relatora
da comissão parlamentar do Ambiente, Jutta Paulus (Verdes/ALE, DE).
 
Ao abrigo das regras em vigor, os navios com mais de 5000 toneladas de arqueação bruta que
cheguem  ou  partam  de  portos  do  Espaço  Económico  Europeu  já  têm  de  monitorizar  e
comunicar as suas emissões de CO2, o consumo de combustível e outros parâmetros, como a
distância percorrida, o tempo no mar, etc.
 
“É importante dispor de informações fiáveis sobre as emissões. No entanto, as informações
não reduzem por si só as emissões de gases com efeito de estufa”, realça a eurodeputada.
 
Estima-se que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes do transporte marítimo
internacional atinjam cerca de 2-3% do total global de emissões, o que representa um valor
superior ao de qualquer Estado-Membro. Em 2017, este setor foi responsável por 13% do total
das emissões de gases com efeito de estufa provenientes do setor dos transportes na UE.
 
Debate: 14/09/2020
 
Votação: 15/09/2020 e 16/09/2020 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12


Relatora: Jutta Paulus (Verdes/ALE, DE)
 
Processo: processo legislativo ordinário (codecisão)
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório sobre a proposta que altera o Regulamento (UE) 2015/757 a fim de ter devidamente
em conta o sistema mundial de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios
Parlamento Europeu declara emergência climática (comunicado de imprensa de 28 de
novembro 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
envi-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_PT.html
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


Cidades mais verdes para melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos
 
Os eurodeputados vão propor medidas para incentivar a
implantação de infraestruturas verdes nas cidades
europeias e para tornar os ambientes urbanos mais
ecológicos.
 
O debate com a Comissão realiza-se na quinta-feira de manhã, sendo depois votada uma
resolução.
 
Lisboa foi distinguida com o galardão de Capital Verde Europeia 2020.
 
Pergunta dos eurodeputados à Comissão
 
O «Ano Europeu das Cidades mais Verdes 2022» é uma iniciativa de uma plataforma de ONG
europeias, constituída por organizações que abordam questões que variam desde os direitos
das crianças, das pessoas com deficiência e dos idosos até associações de pessoas que
sofrem de alergias e asma, organizações desportivas, grupos ambientais e organizações de
cidadãos.
 
O seu objetivo consiste em destacar o facto de que trazer a natureza para as cidades e tornar
os nossos bairros mais ecológicos é uma das opções menos exploradas para melhorar a
qualidade  de  vida  dos  cidadãos  europeus,  bem como  para  aumentar  a  quantidade  e  a
qualidade da investigação e do desenvolvimento de inovações; incentivar os cidadãos a agirem
e a melhorarem os seus próprios bairros; criar uma cultura de valorização dos espaços verdes;
aumentar o número de projetos de infraestruturas verdes;  criar  um roteiro para tornar as
cidades  europeias  mais  ecológicas  até  2030  e,  em última  instância,  interligar  todas  as
iniciativas existentes no domínio das infraestruturas verdes, partilhar as boas práticas e criar
uma dinâmica para a agenda geral a nível local, nacional e da UE.
 
As infraestruturas verdes poderiam dar resposta a muitos desafios dos ambientes urbanos,
como as condições meteorológicas extremas, a biodiversidade, a retenção de CO2, a poluição
e os riscos para a saúde, de uma forma simples e economicamente eficiente:
 
- Tenciona a Comissão criar ou apoiar a criação de um ano temático sobre cidades mais verdes
em 2022, que chame a atenção para a importância das infraestruturas verdes em ambientes
urbanos?
 
- De que forma é que a Comissão facilita atualmente o intercâmbio, entre os Estados-Membros
e as cidades, das melhores e mais inovadoras práticas de promoção de ambientes urbanos
mais verdes nas cidades? Tendo igualmente em conta o relatório de avaliação intercalar sobre
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https://lisboagreencapital2020.com/


a  aplicação  da  estratégia  da  UE  sobre  infraestruturas  verdes,  que  medidas  tenciona  a
Comissão adotar de forma a incrementar a implantação de infraestruturas verdes e a dar
resposta às questões levantadas?
 
Debate: 17/09/2020
 
Votação: 17/09/2020
 
Processo: pergunta oral e resolução 
 
Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

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

Thomas HAAHR
(+32) 470 88 09 87
envi-press@europarl.europa.eu
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Rum, licores e aguardentes da Madeira e dos
Açores
 
O PE deverá dar o seu aval à renovação de uma
derrogação que permite a Portugal aplicar taxas de
imposto reduzidas ao rum, aos licores e às aguardentes
produzidos na Madeira e nos Açores. 
 
A decisão  atualmente  em vigor  autoriza  o  Estado  português  a  aplicar  taxas  de  imposto
reduzidas até 75% da taxa normal em Portugal ao rum e licores produzidos e consumidos na
Madeira e aos licores e aguardentes produzidos e consumidos nos Açores.
 
A proposta que vai ser votada no PE renova esta derrogação até 2027 e alarga o seu âmbito
de aplicação, de modo a abranger as vendas do rum produzido localmente nos Açores (a taxa
de redução é mantida em 75%).
 
Esta proposta prevê também uma redução de 50% da taxa do imposto especial  sobre as
vendas em Portugal  continental  de todos os produtos abrangidos.  Trata-se de uma nova
disposição destinada a ajudar a venda destes produtos, que são difíceis de produzir e vender
em condições de mercado.
 
O Tratado sobre o Funcionamento da UE autoriza a aplicação de derrogações às regras
europeias nas regiões ultraperiféricas, a fim de compensar, em parte, a sua localização remota
e as suas dificuldades específicas. Este texto legislativo faz parte de uma série de propostas
relativas à aplicação dessas derrogações no domínio da fiscalidade durante o próximo quadro
financeiro plurianual 2021-2027.
 
Votação: 14/09/2020; anúncio dos resultados da votação: 15/09/2020
 
Relator: Younous Omarjee (CEUE/EVN, FR)
 
Processo: consulta
 
Para saber mais
Relatório sobre a proposta de decisão que autoriza Portugal a aplicar uma taxa reduzida de
imposto especial sobre o consumo de certos produtos alcoólicos produzidos nas Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores
Proposta apresentada pela Comissão
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0240/COM_COM(2020)0240_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0140_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0140_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0140_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0240/COM_COM(2020)0240_PT.pdf


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Outros assuntos em destaque
 
Estado de direito e zonas sem LGBTI na Polónia / Situação
no campo de refugiados de Moria / Luta contra o abuso e a
exploração sexual de crianças / Recuperação cultural da
Europa
 

Polónia:  relatório  provisório  do  PE  sobre  a  proposta  relativa  à  verificação  da
existência de um risco manifesto de violação grave do Estado de direito (debate na
segunda-feira e votação na quinta-feira); pergunta à Comissão sobre as zonas sem
LGBTI na Polónia (debate na segunda-feira)
 
Necessidade de uma resposta imediata e humanitária da UE à atual situação no
campo de refugiados de Moria (debate na quinta-feira)
 
Projeto de orçamento retificativo n.º 8 do orçamento da UE de 2020: aumento das
dotações de pagamento em favor do Instrumento de Apoio de Emergência para
financiar a Estratégia da UE para as vacinas contra a COVID-19 e reforçar o impacto
da  Iniciativa  de  Investimento  de  Resposta  ao  Coronavírus+  (votação  sobre  a
aplicação do processo de urgência na segunda-feira e votação final na quinta-feira)
 
Luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças (debate na quinta-
feira)
 
Recuperação cultural  da  Europa (votação de uma resolução na quinta-feira;  o
debate  realizou-se no dia  10 de julho)
 
Cooperação  UE-África  em matéria  de  segurança  na  região  do  Sael,  na  África
Ocidental  e  no  Corno  de  África  (votação  de  um relatório  na  terça-feira)
 
Exportações de armas: aplicação da Posição Comum 2008/944/PESC (debate na
segunda-feira e votação de um relatório na quarta-feira)
 
Abordagem estratégica relativa aos produtos farmacêuticos no ambiente (perguntas
ao Conselho e à Comissão na segunda-feira e votação de uma resolução na quinta-
feira)
 
Medidas para tornar os programas Erasmus+, Europa Criativa e o Corpo Europeu de
Solidariedade mais ecológicos (votação de um relatório na segunda-feira)
 
Maximização do potencial  de eficiência energética do parque imobiliário da UE
(votação de um relatório na quinta-feira)
 
Homologação dos veículos a motor: emissões em condições reais de condução
(votação de um relatório na quarta-feira)
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