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Sessão plenária

16 de setembro de 2015, Bruxelas

Destaques da sessão plenária

Agenda

Quarta-feira, 16 de setembro, das 15h00 às 23h00

Eurodeputados reagem a posição dos ministros da Administração Interna
da UE sobre a crise dos refugiados

As respostas e os impasses dos ministros da Administração Interna da UE na
reunião do Conselho "Justiça e Assuntos Internos" sobre a migração, que se
realizou na segunda-feira, vão ser o tema central de um debate com o Vice-
Presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, e o ministro
luxemburguês da Migração e Asilo, Jean Asselborn, após a abertura da sessão
plenária.

Mais informação:

Comunicado de imprensa - Ministros da UE falham mais uma vez na resposta à crise dos
refugiados, diz presidente da comissão parlamentar das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos
Internos, Claude Moraes

Conclusões da presidência luxemburguesa sobre a reunião do Conselho "Justiça e Assuntos
Internos" de 14 de setembro de 2015

Comunicado de imprensa - Parlamento Europeu aprova primeiras medidas de emergência para
distribuição de requerentes de asilo na UE (9 de setembro de 2015)

Comunicado de imprensa - Eurodeputados querem alterações às regras de Dublim, vistos
humanitários e estratégia global para a crise dos refugiados (10 de setembro de 2015)



Debate com o comissário Phil Hogan sobre a atual crise no setor agrícola

Os eurodeputados vão debater com o comissário europeu da Agricultura, Phil
Hogan, as medidas que o executivo comunitário deverá tomar para fazer face à
crise no setor agrícola, em especial nos setores do leite, da carne e da fruta e
legumes. Na semana passada, a Comissão anunciou um pacote de 500
milhões de euros para apoiar os agricultores afetados pela volatilidade dos
preços e pelo embargo russo. Os parlamentares deverão apelar a medidas
adicionais, como a adaptação dos preços de intervenção no setor leiteiro.

Mais informação:

Comunicado de imprensa - Setor do leite: Parlamento Europeu defende novos instrumentos para
fazer face ao fim das quotas e ao embargo russo (7 de julho de 2015)

Comunicado de imprensa da Comissão sobre o pacote de 500 milhões de euros para apoiar os
agricultores europeus (7 de setembro de 2015)

Programa de trabalho da Comissão para 2016

O Parlamento Europeu vai definir as suas prioridades para o trabalho legislativo
da UE em 2016 numa resolução sobre o programa de trabalho da Comissão
para o próximo ano, que será votada às 19h00. O executivo comunitário deverá
apresentar o seu programa ao Parlamento na sessão plenária de 26 a 29 de
outubro, em Estrasburgo.

Mais informação:

Proposta de resolução comum apresentada pelos grupos PPE, S&D, ALDE e Verdes/ALE

Programa de trabalho da Comissão

Pacote da energia

Os eurodeputados vão debater com a Comissão as medidas propostas em
julho para concretizar a "União da Energia". O pacote engloba propostas de
revisão do regime de comércio de licenças de emissão da UE e das regras
europeias sobre rotulagem energética, uma comunicação sobre a realização de
um novo quadro para os consumidores de energia e o lançamento de uma
consulta pública sobre o modo como deve funcionar o mercado da eletricidade.

Mais informação:

Comunicado de imprensa da Comissão - Transformar o sistema energético europeu - Pacote de



verão da Comissão em matéria de energia indica o caminho a seguir (15 de julho de 2015)

Cimeira da ONU sobre desenvolvimento sustentável

A erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a utilização
sustentável dos recursos naturais são alguns dos domínios prioritários da
agenda de desenvolvimento pós-2015, que deverá ser aprovada na cimeira da
ONU sobre desenvolvimento sustentável, que se realiza de 25 a 27 de
setembro, em Nova Iorque. As mensagens da delegação do Parlamento
Europeu a esta cimeira, liderada pela presidente da comissão parlamentar do
Desenvolvimento, Linda McAvan, vão ser debatidas com o Vice-Presidente da
Comissão, Frans Timmermans, e a presidência luxemburguesa do Conselho.

Mais informação:

Cimeira da ONU sobre desenvolvimento sustentável (25-27 de setembro de 2015)

Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de novembro de 2014, sobre a UE e o quadro de
desenvolvimento global após 2015

Para ler estes e outros artigos sobre a próxima sessão plenária, consulte
o documento pdf em anexo ou a página do Serviço de Imprensa no
website do Parlamento Europeu.
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