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da ECON. Numa legislatura que ficou profundamente marcada pela 

crise económica e financeira e pelas respostas austeritárias e recessi-

vas à mesma, as escolhas das comissões comprovaram-se ainda mais 

acertadas. Foi por essas Comissões que passou a discussão dos prin-

cipais relatórios que vieram dar corpo às opções de resposta à crise, 

seja no domínio das politicas económicas, seja no domínio das op-

ções orçamentais da UE.

Das resoluções sobre o tratado orçamental, passando pelos pacotes 

legislativos que compõem a chamada governação económica, vis-

to prévio aos projectos de orçamento dos países com défice exces-

sivo, semestre europeu, mecanismo único de supervisão bancária, 

aos orçamentos europeus e ao novo orçamento plurianual da UE, ou 

quando votou contra a possibilidade de a Comissão e do Conselho 

suspenderem, parcial ou totalmente, os fundos estruturais já contra-

tualizados com o Estado-Membro, em caso de incumprimento das 

metas macroeconómicas (défice, dívida, desequilíbrios macroeconó-

micos, etc.) que na realidade constituem uma dupla sanção para os 

países intervencionados, o Bloco de Esquerda esteve do lado da con-

testação às políticas de perpetuação da austeridade, na apresentação 

de alternativas a estas, e na defesa dos direitos sociais, dos trabalha-

dores, dos desempregados, dos pensionistas, e de uma mais justa re-

distribuição dos recursos. Exemplo disso mesmo são as propostas de 

emenda apresentadas por Miguel Portas aos projectos de orçamento 

anual da UE. Quem não se recorda das suas intervenções em defesa 

da eliminação dos privilégios dos deputados e na reutilização dessas 

verbas de forma mais justa. Ou na defesa dos intérpretes e traduto-

res, em nome do direito ao multilinguismo, considerados por muitos 

como orçamentalmente supérfluos. Também Alda Sousa, se bateu 

Em 2009 o Bloco de Esquerda elegeu 3 deputados, tornando-se assim 

a 3ª força politica portuguesa no Parlamento Europeu. Este resultado 

foi determinante também no âmbito do grupo parlamentar onde o BE 

se insere no Parlamento Europeu, o GUE/NGL, sendo a 4ª delegação 

com mais deputados. No início do mandato isso foi particularmen-

te importante pois traduziu-se numa maior margem de negociação 

da participação do Bloco no GUE/NGL, nomeadamente através de 

uma primazia na escolha das Comissões que os deputados do Bloco 

iriam acompanhar e no número de coordenações de comissões, que 

corresponde, em termos práticos, a uma presidência dessa comissão 

dentro grupo parlamentar. No Parlamento Europeu, o trabalho dos 

deputados é, sobretudo, desenvolvido no âmbito das Comissões. As 

sessões plenárias servem essencialmente para que o pleno dos depu-

tados vote os relatórios e as resoluções. A escolha das Comissões é por 

isso mesmo uma escolha política essencial, pois determina as áreas 

de trabalho/intervenção dos deputados.

O Bloco de Esquerda bateu-se pelas comissões que em termos euro-

peus são politicamente mais relevantes e onde as suas formações e 

áreas de conhecimento pudessem constituir uma mais valia, assim: 

o Miguel Portas ficou coordenador da Comissão dos Orçamentos 

(BUDG) e foi membro da Comissão de Assuntos Económicos e Mone-

tários (ECON), enquanto a Marisa Matias ficou coordenadora da Co-

missão de Indústria, Investigação e Energia (ITRE), e foi membro da 

Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI). 

Em Maio de 2012 a Alda Sousa assumiu a coordenação da Comis-

são dos Orçamentos (BUDG) e tornou-se membro da Comissão de 

Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI) enquanto 

Marisa Matias continuou a coordenação da ITRE e passou a membro 

Introdução
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panhou vários relatórios e pareceres em questões ambientais e em 

matéria de energia, tendo tido um papel fundamental na denúncia da 

catástrofe ambiental das lamas tóxicas na Hungria, e permitindo às 

vítimas romper o silêncio que lhes era imposto pelo governo húnga-

ro. De realçar também a resolução sobre a catástrofe na Madeira em 

Fevereiro de 2010, ou mais recentemente a participação na delegação 

oficial do Parlamento Europeu a Fukushima, bem como os pareceres 

sobre a estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas.

Ao nível dos direitos humanos, da cidadania e das politicas de imi-

gração, o caminho também foi o da regressão, a UE reforça os mu-

ros, reforçou as politicas securitárias como o frontex e o eurosur e 

chorou Lampedusa apenas para as fotografias. Mas a nível interno 

também se tornou mais evidente que a liberdade de circulação e de 

estabelecimento afinal tem limites, e assistimos à expulsão de cida-

dãos europeus por parte de outros Estados Membros, bem como à 

proliferação de denúncias de situações de escravatura, ou de situa-

ções de dumping social. A delegação do Bloco de Esquerda fez destas 

matérias também um dos principais eixos de intervenção no Parla-

mento Europeu, através das intervenções em plenário, de propostas 

de resolução e de perguntas escritas dirigidas à Comissão Europeia e/

ou ao Conselho. Recorde-se por exemplo a pergunta de Miguel Por-

tas sobre a detenção de Aminatou Haidar, ou mais recentemente a 

pergunta de Marisa Matias sobre a situação de vários imigrantes por-

tugueses no Luxemburgo que foram expulsos da residência de aco-

lhimento em que viviam, ou a pergunta de Alda Sousa e Marisa Matias 

sobre os cidadãos europeus sujeitos a situações de escravatura. Fo-

ram ainda dirigidas várias cartas à Alta Representante da União para 

os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Catherine Ashton, 

nomeadamente sobre a situação na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.  

por essas emendas e por uma melhor redistribuição das verbas, quer 

em termos de orçamento anual, quer do próximo quadro financeiro 

plurianual visivelmente diminuto face às necessidades, especialmen-

te com vários Estados Membros sob o jugo da troika.

A defesa dos direitos dos trabalhadores foi uma das grandes preocu-

pações de Miguel Portas que através do seu relatório relativo ao Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização procurou reforçar este fundo, 

e ampliar os critérios de concessão do mesmo, bem como a agiliza-

ção do processo. Alda Sousa prosseguiu esta luta, e concluiu não só 

o processo relativo a este relatório, como foi ainda responsável por 

outros relativos à aplicação deste fundo que visa auxiliar as vítimas de 

despedimentos colectivos.

Marisa Matias foi responsável pelo relatório sobre a actividade do BCE 

em 2011. Num processo muito disputado e complicado de negocia-

ções, conseguiu que fosse aprovado em comissão (por um voto), e 

pela primeira vez, um relatório verdadeiramente critico à actuação 

do BCE. Posteriormente, após a votação em plenário, Marisa Matias 

pediu para retirar o seu nome do relatório final, em resultado da apro-

vação das alterações propostas pela direita, que retiravam do texto to-

das as referências criticas ao BCE enquanto membro da Troika, e a 

proposta que obrigava o BCE a devolver aos países sob intervenção, 

os lucros resultantes dos processos de compra e venda no mercado 

secundário dos títulos de dívida pública.

E a via da austeridade fez-se obviamente sentir também nas demais 

comissões. Exemplo evidente disso são as questões ambientais. A le-

gislatura que se iniciou com a definição de metas, imediatamente ro-

tuladas por muitos de ambiciosas, termina marcada por um imenso 

recuo nesta matéria, através da aprovação de novos relatórios que as 

revêem à luz da crise, ou sob o pretexto da crise. Marisa Matias acom-
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A delegação do Bloco teve um papel preponderante na área da saúde, 

que obteve o reconhecimento dos demais deputados, da direita à es-

querda, com a atribuição do prémio de Deputada do Ano 2011 na área 

da Saúde a Marisa Matias. Um prémio que é atribuído através de voto 

secreto dos deputados. Marisa Matias, que obteve mais de 350 votos, 

foi a primeira deputada na história do GUE/NGL, que é composto por 

apenas 35 deputados em cerca de 750, a conseguir tal reconhecimen-

to. Isto deveu-se sobretudo ao seu trabalho na Directiva relativa aos 

medicamentos falsificados, que entre redacção, negociação, compro-

missos, voto em plenário e trílogos se prolongou pelos dois primeiros 

anos de mandato, assim como pelo trabalho desenvolvido enquanto 

co-presidente do Grupo de Trabalho Europeu da Diabetes. A directiva 

relativa aos medicamentos falsificados é um marco importante a ní-

vel europeu, ao estabelecer os meios de prevenção da entrada de me-

dicamentos falsificados na cadeia legal de distribuição. Para se perce-

ber bem a dimensão do impacto, basta referir que a contrafacção de 

medicamentos era um negocio que rendia mais de 400mil milhões 

euros anuais para as redes de falsificação e que diariamente colocava 

em risco a vida dos pacientes. Foi a segunda vez desde a integração 

de Portugal na UE que uma deputada portuguesa foi responsável por 

uma directiva-quadro que será transposta para a ordem jurídica dos 

28 Estados Membros da UE até 2016. No entanto, a intervenção do 

Bloco no domínio da saúde não se ficou por aqui. Marisa Matias foi 

também relatora da estratégia europeia de combate ao Alzheimer e a 

outras demências e integrou e co-presidiu o Grupo de Trabalho Eu-

ropeu para a Diabetes, tendo sido co-autora da primeira resolução 

que define as linhas políticas estratégicas de combate à epidemia da 

diabetes (2010). Foi também autora e subscritora de diversas propos-

tas de resolução relativas ao cancro, VIH/Sida, doenças raras, entre 

outras e foi membro integrante da Comissão de Inquérito Parlamen-

@s deputad@s do Bloco participaram ainda em várias manifestações 

e acções de rua em defesa dos direitos das mulheres, da igualdade de 

género, dos direitos LGBTI. Recentemente, as deputadas do BE esti-

veram presentes na Manifestação em Bruxelas contra a alteração da 

lei do aborto no estado espanhol, e lançaram uma petição no PE con-

tra o referendo da coadopção em Portugal. Também recentemente 

Alda Sousa promoveu um processo de recolha de assinaturas entre os 

deputados europeus, para uma carta que foi enviada para o primei-

ro-ministro belga, em defesa dos direitos de quase 200 afegãos que 

vivem há meses refugiados numa igreja, a quem o estado belga não 

quer reconhecer o direito de asilo. E isto são apenas os exemplos mais 

recentes.

A Investigação foi outro dos domínios de maior intervenção d@s elei-

t@s do Bloco. Marisa Matias acompanhou ao longo do mandato os 

principais relatórios nesta matéria, como por exemplo o da avaliação 

intermédia do 7º Programa Quadro de Financiamento, bem como o 

relativo às medidas de simplificação, e foi relatora do parlamento para 

a definição do Quadro Comum Estratégico de Financiamento da In-

vestigação e Inovação, que estabeleceu as bases e o desenho do que 

viria a ser o Programa Horizonte 2020 – o programa europeu que de-

fine o financiamento europeu da investigação e inovação entre 2014 

e 2020, propondo um reforço de verbas e uma melhor redistribuição 

geográfica das mesmas, e consagrando um aumento significativo de 

apoios ao trabalho científico e à atribuição de bolsas no quadro do fi-

nanciamento europeu. Posteriormente viria a ser relatora da Agenda 

Estratégica para a Inovação do EIT e relatora sombra dos restantes 5 

relatórios que compunham o pacote legislativo do Horizonte 2020. 

No âmbito da investigação foi também relevante o trabalho de Alda 

Sousa, que, no âmbito da Comissão de Orçamentos, se bateu para que 

estas propostas pudessem ter sucesso.
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selho Legislativo Palestiniano, no âmbito da qual foram desenvolvi-

das várias iniciativas relativas, em particular, ao bloqueio à Faixa de 

Gaza e aos territórios ocupados no West Bank.

O relatório que aqui se apresenta pretende de forma sintética e siste-

matizada dar a conhecer a parte mais visível, concreta e quantificável 

do trabalho efectuado pela delegação do Bloco de Esquerda no Parla-

mento Europeu, durante o mandato que está prestes a terminar.

Não se trata de um trabalho exaustivo, não inclui os milhares de emen-

das apresentadas, as horas de negociações infindáveis de relatórios, 

pareceres, resoluções, compromissos, trílogos, participação em de-

bates e outras iniciativas, nem os muitos grupos de escolas, movi-

mentos sociais e de militantes que levámos ao Parlamento Europeu.

Através do seu trabalho nas Comissões parlamentares @s deputad@s 

do BE puderam acompanhar de perto os principais Relatórios e dos-

siers, que certamente mais impacto têm no presente e terão no futuro 

mais próximo, no domínio das politicas económicas e no domínio 

das politicas orçamentais da UE, contestando-as e denunciando-as 

desde o primeiro minuto, tentando revertê-las e/ou influenciá-las, 

através da apresentação de emendas, da participação nas negocia-

ções, e recorrendo a todos os instrumentos parlamentares possíveis.

É uma parte desse trabalho que aqui se apresenta para que todas e 

todos, que através do voto depositaram a sua confiança no Bloco de 

Esquerda, o possam escrutinar e avaliar a execução do mandato.

tar sobre o caso da vacina para a H1N1.Também Alda Sousa teve um 

papel determinante nesta área, tendo sido relatora  da proposta de re-

gulamento dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, 

no qual se bateu pela inclusão das comissões de ética, bem como dos 

relatórios relativos aos dispositivos médicos e aos dispositivos médi-

cos in vitro no âmbito dos quais apresentou várias propostas destina-

das a garantir a segurança dos mesmos para a saúde dos pacientes.

A luta pela privacidade dos dados dos cidadãos foi outro dos pontos 

fortes deste mandato. O Bloco de Esquerda foi activo na luta contra os 

acordos PNR e SWIFT, que visam a cedência de dados dos cidadãos 

europeus aos Estados Unidos, entre outros, sem qualquer tipo de ga-

rantia para os cidadãos europeus, bem como contra o ACTA. O Bloco 

pediu explicações sobre o escândalo do PRISM/NSA, e solicitou à Co-

missão Europeia que cessasse de imediato as negociações do Acordo 

de Livre Comércio (TTIP) com os Estados Unidos.

@s deputad@s do Bloco puderam ainda acompanhar de perto através 

das delegações a que pertencem - Mashreq (Líbano, Jordânia, Síria, 

Egipto) e Magreb (Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia, Mauritânia) – a 

Primavera Árabe, e têm sido de subscrit@res de várias resoluções so-

bre os direitos humanos nestes países, bem como em defesa da au-

to-determinação dos povos. @s deputad@s puderam visitar quase to-

dos estes países no âmbito das visitas oficiais do Parlamento Europeu, 

presidindo a algumas delas, e puderam coordenar processos de ne-

gociação com os respectivos parlamentos nacionais. Sem esquecer, 

obviamente, a Delegação do Parlamento para as relações com o Con-
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     Neste mandato,

     @s deputad@s do Bloco de Esquerda:

• foram autores de 8 relatórios;

• acompanharam como relatores sombra 74 relatórios

• foram autores de 5 pareceres, um dos quais legislativo

• acompanharam como relatores sombra 41 pareceres

• subscreveram mais de 100 propostas de resolução

• apresentaram 8 declarações escritas

• submeteram mais de 140 perguntas escritas; e

• fizeram mais de 500 intervenções em plenário,

     incluindo declarações de voto.



Marisa Matias

Comissões parlamentares

ITRE - Indústria, Investigação e Energia - (Coordenadora do Grupo Parlamentar)

ECON - Assuntos Económicos e Monetários - (desde Maio de 2012)

ENVI - Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (até Maio de 2012)

Delegações

Mashreq (Líbano, Jordânia, Síria, Egipto) - 1ª Vice-Presidente do Parlamento 

Europeu | Palestina | África do Sul

Intergrupos

Água | Serviços Públicos | Saúde | LGBT | Diabetes (Co-Presidente)

Fórum Europeu Contra o Cancro | Sahara Ocidental

Alda Sousa

Comissões parlamentares

BUDG - Orçamentos - (Coordenadora do Grupo Parlamentar)

ENVI - Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar

Delegações

Magreb (Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia, Mauritânia) | Irão | Iraque | Mashreq

Intergrupos

Euro-Palestine Working Group (Vice-Presidente) | Sahara Ocidental | LGBT

Miguel Portas

Comissões Parlamentares

BUDG - Orçamentos - (Coordenador do Grupo Parlamentar)

ECON - Assuntos Económicos e Monetários 

Delegações

Magreb (Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia, Mauritânia) | Irão | Iraque | Mashreq

Intergrupos

Sahara Ocidental | LGBT
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Relatórios como autor
Os deputados são responsáveis pela redacção, negociação, com-

promissos e acordo final com o Conselho e a Comissão Europeia

Marisa Matias

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa ao Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação 

e Tecnologia (EIT): a contribuição do EIT para uma Europa mais inovadora

Relatório sobre o Relatório anual 2011 do Banco Central Europeu. (No final 

do debate Marisa Matias pediu para que o seu nome fosse retirado do Rela-

tório em resultado de alterações aprovadas no voto final que eliminaram do 

Relatório todas as referências críticas ao BCE enquanto membro da Troika, 

eliminando igualmente a proposta que obrigava o BCE a devolver aos países 

sob intervenção da Troika os lucros resultantes dos complexos processos de 

compra e venda de títulos de dívida pública)

Relatório sobre o Livro Verde – Dos desafios às oportunidades: Para um Qua-

dro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da UE

Relatório sobre a iniciativa europeia em matéria de doença de Alzheimer e 

outras formas de demência

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera a Directiva 2001/83/CE para impedir a introdução, na cadeia de 

abastecimento legal, de medicamentos falsificados no que diz respeito à sua 

identidade, história ou origem
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Alda Sousa

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 

nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira (EGF/2013/000 TA 2013 - assistência 

técnica por iniciativa da Comissão)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 

nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira (candidatura «EGF/2012/006 FI/Nokia 

Salo», Finlândia)

Miguel Portas

Relatório sobre o financiamento e o funcionamento do Fundo Europeu de 

Ajustamento à Globalização

Relatórios como relator sombra

Os deputados acompanham em nome do grupo parlamentar a que 

pertencem a elaboração do Relatório pelo autor, os debates, pro-

põem emendas, negoceiam os compromissos e acompanham as 

negociações com o Conselho e a Comissão Europeia

Marisa Matias

Relatório sobre o Relatório anual 2012 do Banco Central Europeu

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conse-

lho que estabelece um enquadramento para a recuperação e resolução de 

instituições de crédito e empresas de investimento e que altera as Diretivas 

77/91/CEE e 82/891/CE do Conselho, as Diretivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 

2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/CE do Conselho e o Regu-

lamento (UE) n.º 1093/2010

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que aplica uma cooperação 

reforçada no domínio do imposto sobre as transações financeiras

Relatório sobre o Roteiro para a Energia 2050, um futuro com energia

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece o Programa 

Específico de Execução do «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Inves-

tigação e Inovação (2014-2020)»

Relatórios como autor



20 21

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que estabelece o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação (2014-2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece as Regras de Participação e Difusão relativas ao 

«Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)»

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera o Regulamento (CE) n.º 294/2008, que estabelece o Instituto 

Europeu de Inovação e Tecnologia

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao Programa 

de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica 

(2014-2018) que complementa o Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza uma 

cooperação reforçada no domínio do imposto sobre as transações financeiras

Relatório sobre o desafio microbiano - a ameaça crescente da resistência 

antimicrobiana

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre o Relatório dos 

Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Banco Central 

Europeu e do Eurogrupo intitulado «Rumo a uma verdadeira União Econó-

mica e Monetária»

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de 

mercado (abuso de mercado)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa às sanções penais aplicáveis ao abuso de informação privilegiada e 

à manipulação de mercado

Relatório sobre os aspetos industriais, energéticos e outros ligados ao gás e 

ao petróleo de xisto

Relatório sobre a dádiva voluntária e não remunerada de tecidos e células

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera as Diretivas 2003/71/CE e 2009/138/CE no que respeita às compe-

tências da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma e da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

Relatório Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de pe-

tróleo e gás

Relatório sobre uma União da Inovação: transformar a Europa para um 

mundo pós-crise

Relatório sobre a avaliação intercalar do Sétimo Programa-Quadro da Comu-

nidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento 

tecnológico e demonstração

Relatório sobre uma política industrial para a era da globalização

Relatório sobre a revisão do Plano de Acção para a Eficiência Energética

Relatório sobre a simplificação da execução dos programas-quadro de in-

vestigação

Recomendação para segunda leitura referente à posição adoptada em primeira 

leitura pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa ao desempenho energético dos edifícios 

(reformulação)

Relatório sobre a exploração plena do potencial da computação em nuvem 

na Europa

Relatórios como relator sombra Relatórios como relator sombra
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Relatório relativo à segurança das actividades de prospecção, pesquisa e 

produção offshore de petróleo e gás

Relatório sobre a internet das coisas

Relatório sobre a gestão da gripe H1N1 em 2009-2010 na UE

Relatório sobre a iniciativa europeia em matéria de doença de Alzheimer e 

outras formas de demência

Relatório sobre sobre o PIB e mais além – Medir o progresso num mundo 

em mudança

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera, no que diz respeito à farmacovigilância dos medica-

mentos para uso humano, o Regulamento (CE) n.º 726/2004 que estabelece 

procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medica-

mentos para uso humano e veterinário e que institui uma Agência Europeia 

de Medicamentos

Relatório sobre a legislação da UE sobre as Encefalopatias Espongiformes 

Transmissíveis (EET) e os controlos dos alimentos para animais e para con-

sumo humano - Aplicação e perspectiva

Relatório relativo ao semestre Europeu para a Coordenação das Políticas 

Económicas: aplicação das prioridades para 2013

Relatório relativo ao semestre Europeu para a coordenação das políticas 

económicas: Análise Anual do Crescimento para 2014

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à identificação eletrónica e serviços de confiança para as 

transações eletrónicas no mercado interno

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o regulamento (CE) n.º 1060/2009 relativo às agências 

de notação de risco

Relatório sobre a Reforma Estrutural do Sector Bancário

Disposições comuns para o acompanhamento e a avaliação dos projectos 

de planos orçamentais e para garantir a correcção do défice excessivo dos 

Estados-Membros da área do euro

Alda Sousa

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral 

da União Europeia para o exercício de 2014

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83/

CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano 

e que revoga a Diretiva 2001/20/CE

Relatório sobre a proteção da saúde pública contra os desreguladores endó-

crinos

Relatórios como relator sombra Relatórios como relator sombra
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Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conse-

lho relativa à transparência das medidas que regulamentam os preços dos 

medicamentos para uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais 

de seguro de saúde

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que institui o programa Saúde para o Crescimento, o terceiro programa 

plurianual de ação da UE no domínio da saúde para o período 2014-2020

Próximo quadro de perspectivas financeiras - Orçamento comunitário 2014-

2020

Garantia da UE ao Banco Europeu de Investimento em caso de perdas resul-

tantes de operações de financiamento para apoio de projectos de investimento 

realizados fora da União

Erasmus para todos

Taxas a pagar à Agência Europeia de Medicamentos pela realização de acti-

vidades de farmacovigilância relativas aos medicamentos para uso humano

Dádiva voluntária e não remunerada de tecidos e células

Programa Saúde para o Crescimento (2014-2020)

Mecanismo de Protecção Civil da União

O desafio microbiano: as ameaças crescentes da resistência antimicrobiana

Miguel Portas

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1060/2009 relativo às agências 

de notação de risco

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera a Diretiva 2009/65/CE, que coordena as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de in-

vestimento coletivo em valores mobiliários (UCITS) e a Diretiva 2011/61/UE 

relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos no que se refere 

à excessiva dependência relativamente às notações de risco

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece disposições comuns para o acompanhamento e 

a avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do défice 

excessivo dos Estados-Membros da área do euro

Relatório relativo à proposta de diretiva do Conselho sobre um sistema comum 

de imposto sobre as transações financeiras e que altera a Diretiva 2008/7/CE

Relatório sobre a crise financeira, económica e social: recomendações refe-

rentes às medidas e iniciativas a tomar (Relatório intercalar)

Viabilidade da introdução de obrigações de estabilidade

Sanções penais aplicáveis ao abuso de informação privilegiada e à manipu-

lação de mercado

Abuso de informação privilegiada e manipulação de mercado (abuso de 

mercado)

Relatórios como relator sombra Relatórios como relator sombra
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Alteração das directivas 2003/71/CE e 2009/138/CE no que respeita às com-

petências da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e 

da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma

Autoridade bancária europeia

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

Supervisão macroprudencial comunitária do sistema financeiro e que cria 

um Comité Europeu do Risco Sistémico

Governo das sociedades nas instituições financeiras

Arquitectura da supervisão financeira (seguros)

Garantias públicas e harmonização dos requisitos de transparência

Reforço da supervisão orçamental e da supervisão e coordenação das polí-

ticas económicas

Pareceres enquanto autor
Os deputados são responsáveis pela redacção, negociação,

emendas e compromissos

Marisa Matias

Alda Sousa

Parecer sobre a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 

índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e 

contratos financeiros (parecer legislativo)

Parecer sobre o Relatório provisório a título de contributo para um resultado 

positivo do processo de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para o 

período 2014-2020

Parecer sobre o PIB e mais além - Medir o progresso num mundo em mudança

Parecer sobre o Livro Branco da Comissão «Adaptação às alterações climá-

ticas: para um quadro de acção europeu»

Parecer sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020)

Relatórios como relator sombra
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Pareceres enquanto relator sombra

Os deputados acompanham em nome do grupo parlamentar a que 

pertencem a elaboração do parecer pelo autor, os debates, pro-

põem emendas e negoceiam os compromissos

Marisa Matias

Parecer sobre a inovação para um crescimento sustentável: bioeconomia 

para a Europa

Parecer sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à celebração do 

Acordo Comercial Anticontrafação entre a União Europeia e os seus Estados-

Membros, a Austrália, o Canadá, o Japão, a República da Coreia, os Estados 

Unidos Mexicanos, o Reino de Marrocos, a Nova Zelândia, a República de 

Singapura, a Confederação Suíça e os Estados Unidos da América

Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conse-

lho relativo ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado 

(abuso de mercado)

Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que institui o programa Saúde para o Crescimento, o terceiro programa 

plurianual de ação da UE no domínio da saúde para o período 2014-2020

Parecer sobre a análise das opções para ir além do objectivo de 20% de redu-

ção das emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do risco de fuga 

de carbono

Parecer sobre o Livro Verde da Comissão sobre a protecção das florestas e a 

informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações climáticas



30 31

Revisão do VI programa de acção ambiental

Governação corporativa

Uma Europa eficiente nos recurso

Sistema jurídico para as disputas sobre patentes

Roteiro do carbono 2050

Revisão da Politica Europeia de Vizinhança

Revisão das perspectivas financeiras 2007-2013 ITRE

Gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento 

multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no 

mercado interno

Ensaios clínicos de medicamentos para uso humano

Testes de stress no nuclear

Requisitos para a proteção da saúde do público em geral no que diz respeito 

às substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano

Programa «Erasmus para Todos», o programa da União para a educação, a 

formação, a juventude e o desporto

COP 18 - alterações climáticas

Perspectivas financeiras 2014-2020 - ITRE

Concessão de serviços postais, água energia e transportes

Substâncias radioactivas em água para consumo

Redes transeuropeias de transportes

Programa LIFE

Programa Europa Criativa

Mercado único digital

Distribuição on-line dos trabalhos audiovisuais dentro da UE

Taxação dos produtos energéticos e biodiversidade

Estratégia para a biodiversidade 2020

Pareceres enquanto relator sombra Pareceres enquanto relator sombra

Alda Sousa

Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera o Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, que institui 

o Fundo de Solidariedade da União Europeia

Parecer sobre a preparação dos Estados  Membros para um começo atempado 

e efetivo do novo período de programação da política de coesão

Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 no que respeita à dotação 

financeira do Fundo Social Europeu para certos Estados-Membros

Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que estabelece o Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação (2014-2020)
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Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece o Programa 

Específico de execução do Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investi-

gação e Inovação (2014-2020)

Erasmus para todos (BUDGET)

Eurosur

Fundo de Asilo e Imigração

Europa para os cidadãos

Provisões específicas relativas ao FEDER e investimento para o crescimento 

e emprego

Proposta de regulação: instrumento de parceria para a cooperação com 

países terceiros

Miguel Portas

Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que institui o programa «ERASMUS PARA TODOS», o programa da 

União para a educação, a formação, a juventude e o desporto

Pareceres enquanto relator sombra

Propostas de Resolução

Proposta de resolução sobre a pressão russa sobre os países da Parceria Ori-

ental e, em particular, a desestabilização da Ucrânia oriental (Marisa Matias) 

Proposition de résolution sur la situation de certaines communautés vul-

nérables en Syrie (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposition de résolution sur Sécurité et trafic d’être Humain dans le Sinaï 

(Marisa Matias)

Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and 

Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further 

criminalising homosexuality (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposition de résolution sur la Russie: condamnation de manifestants impli-

qués dans les événements de la place Bolotnaya (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a posição do Parlamento na perspetiva da 25.ª 

Sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a situação na Venezuela (Marisa Matias e Alda 

Sousa)

Proposta de resolução sobre a utilização de «drones» armados (Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a situação no Egito (Marisa Matias e Alda Sousa)
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Motion for a resolution On the right to education in the Transnistrian region 

(Alda Sousa)

Motion for a resolution on Bahrain, in particular the cases of Nabeel Rajab, 

Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre a situação dos defensores de direitos e 

os ativistas da oposição no Camboja e no Laos (Marisa Matias e Alda Sousa)

Motion for a resolution on recent elections in Bangladesh (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a cidadania europeia à venda (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre o respeito do direito fundamental à livre circu-

lação na UE (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre os preparativos do Conselho Europeu de 19 e 20 

de dezembro de 2013 (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre o Qatar: a situação dos trabalhadores 

migrantes (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a situação atual da Agenda de Doha para o De-

senvolvimento e os preparativos para a 9.ª Conferência Ministerial da OMC 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre os fluxos migratórios no Mediterrâneo, 

com especial destaque para os trágicos acontecimentos ao largo de Lampe-

dusa (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre as alegações de transporte e detenção 

ilegal de prisioneiros em países europeus pela CIA (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a situação no Egito (Marisa Matias)

Proposition de résolution sur Nigéria (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre o programa de vigilância da Agência Nacional 

de Segurança (NSA) dos EUA, os serviços e programas de vigilância de vários 

Estados-Membros e o seu impacto na privacidade dos cidadãos da UE (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a situação na Turquia (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposition de résolution sur la situation des Musulmans Rohingya (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre o acordo de parceria e cooperação com o Afe-

ganistão (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a preparação do Conselho Europeu (27-28 de 

junho de 2013) – ação europeia de combate ao desemprego juvenil (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre os preparativos para o Conselho Europeu de 27 

e 28 de junho de 2013 - decisões democráticas na futura UEM (Marisa Matias 

e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre Guantánamo: greve da fome dos presos 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposition de résolution sur le Rwanda: le cas de Victoire Ingabire (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Motion for a resolution on India: The execution of Mohammad Afzal Guru 

and its implications (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre as condições de trabalho e as normas em matéria 

de saúde e segurança na sequência dos incêndios em fábricas e do desmo-

ronamento de um edifício recentemente ocorridos no Bangladeche (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Propostas de Resolução Propostas de Resolução
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Proposta de resolução sobre a situação dos refugiados sírios nos países vizi-

nhos (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a restituição de bens aos países em transição da 

Primavera Árabe (Marisa Matias e Alda Sousa)

Motion for a resolution on Violence against women in India (Marisa Matias 

e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a aplicação do Acordo de Parceria Económica 

Provisório entre a Comunidade Europeia e os Estados da África Oriental e 

Austral, à luz da situação atual no Zimbabué (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre a decisão do governo israelita de expandir 

os colonatos na Cisjordânia (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a situação na Faixa de Gaza (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a próxima Conferência Mundial das Telecomu-

nicações Internacionais (WCIT-12) (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a África do Sul: massacre de mineiros 

grevistas (Marisa Matias e Alda Sousa)

Motion for a resolution on the Persecution of Rohingya Muslims in Burma-

-Myanmar (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a independência política do sistema judicial na 

Rússia (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre a violência contra as lésbicas e os direitos 

das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI) em 

África (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre o escândalo do aborto forçado na China 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre a política da UE relativamente à Cisjor-

dânia e a Jerusalém Oriental (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a eliminação da mutilação genital fe-

minina (Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução comum sobre o golpe militar na Guiné-Bissau (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre os implantes mamários defeituosos fabricados 

com gel de silicone pela empresa francesa PIP (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a luta contra a homofobia na Europa 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Proposta de resolução sobre a nacionalização da YPF (REPSOL) pelo Governo 

da Argentina (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a Palestina: ataques das forças israelitas 

contra estações de televisão palestinianas (Marisa Matias e Miguel Portas)

Motion for a resolution on human rights violations in Bahrain (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre as medidas para fazer face à epidemia 

de diabetes na UE (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre o acordo entre a UE e Marrocos respei-

tante às medidas de liberalização recíprocas em matéria de produtos agrícolas 

e de produtos da pesca (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre as conclusões do Conselho Europeu (30 de janeiro 

de 2012) sobre um Acordo Internacional relativo a uma União de Estabilidade 

Orçamental (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre os desequilíbrios da cadeia de abastecimento 

alimentar (2011/2904(RSP) (Marisa Matias)

Propostas de Resolução Propostas de Resolução
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Proposta de resolução sobre as conclusões da reunião do Conselho Europeu 

(8-9 de dezembro de 2011) sobre um projeto de Acordo Internacional relativo 

a uma União de Estabilidade Orçamental (2011/2546(RSP) (Marisa Matias e 

Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre as condições de detenção na UE (2011/2897(RSP) 

(Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a resposta global da UE ao VIH/SIDA na UE e nos 

países vizinhos - Revisão intercalar da Comunicação da Comissão Europeia 

COM(2009)569 (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre o Egipto, em particular o caso do «blo-

gger» Alaa Abd El-Fattah (Marisa Matias)

Motion for a resolution on Egypt - notably the case of blogger Alaa Abdel-

-Fatah (Marisa Matias e Miguel Portas)

Motion for a resolution on Iran, recent cases of human rights violations (Ma-

risa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução comum sobre o caso de Rafah Nashed na Síria (Marisa 

Matias)

Proposta de resolução comum sobre o Barém (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a situação na Palestina (Marisa Matias 

e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade 

de género nas Nações Unidas (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução solicitando o parecer do Tribunal de Justiça sobre a 

compatibilidade com os Tratados do Protocolo relativo ao acordo de parceria 

no domínio da pesca entre a UE e o Reino de Marrocos (Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a situação na Líbia (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução comum sobre a posição e o compromisso assumidos 

pela União Europeia na perspectiva da reunião de alto nível das Nações Unidas 

sobre a prevenção e o controlo de doenças não transmissíveis (Marisa Matias)

Proposition de résolution sur le Soudan: la situation au Kordofan-Sud et dan 

l’Etat du Nil bleu (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a posição e o compromisso assumidos pela 

União Europeia na perspectiva da reunião de alto nível das Nações Unidas 

sobre a prevenção e o controlo de doenças não transmissíveis (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a Índia, especialmente a pena de morte 

contra Davinder Pal Singh (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução comum sobre a Indonésia (Marisa Matias e Miguel 

Portas)

Proposta de resolução sobre as alterações ao acordo de Schengen (Marisa 

Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a Síria, Barém e Iémen no contexto da situação 

no mundo árabe e no Norte de África (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre os ensinamentos a retirar para a segu-

rança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão (Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre a situação na Síria, no Barém e no Iémen (Marisa 

Matias)

Proposta de resolução sobre a utilização da violência sexual em conflitos no 

Norte de África e no Médio Oriente (Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre os ensinamentos a retirar para a segurança nu-

clear na Europa após o acidente nuclear no Japão (Marisa Matias)

Propostas de Resolução Propostas de Resolução
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Proposta de resolução comum sobre os países vizinhos a Sul e, em particular, 

a Líbia (Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre os países vizinhos a Sul e, em particular, a Líbia, 

incluindo os aspectos humanitários (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a 16ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem 

da ONU (Genebra de 28 de Fevereiro a 25 de Março de 2011) (Marisa Matias 

e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre o Egipto (Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre a Estratégia Europa 2020 (Marisa Matias e Miguel 

Portas)

Proposta de resolução comum sobre a crise dos resíduos na Campânia (Ma-

risa Matias)

Proposta de resolução sobre a luta contra a tuberculose para realizar o ODM 

6 (Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre as eleições presidenciais na Bielorrússia (Marisa 

Matias)

Proposta de resolução comum sobre os refugiados da Eritreia feitos reféns 

por redes de tráfico de seres humanos no Sinai (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre o Uganda: o chamado «projecto de lei 

Bahati» e a discriminação contra a população LGBT (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a situação na Costa do Marfim (Marisa 

Matias)

Proposta de resolução comum sobre a situação no Sara Ocidental (Marisa 

Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução comum sobre o ACTA (Marisa Matias)

Proposition de résolution sur l’Irak: en particulier la peine de mort (notam-

ment le cas de Tariq Aziz) et les attaques contre les minorités chrétiennes 

(Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre as parcerias europeias de inovação no âmbito 

da iniciativa emblemática «União da Inovação» (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a estratégia europeia para o desenvol-

vimento económico e social das regiões montanhosas, insulares e de fraca 

densidade populacional (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre os direitos humanos na Síria, em par-

ticular o caso de Haythan Al-Maleh (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a situação dos ciganos e a livre circu-

lação na União Europeia (Miguel Portas)

Proposta de resolução comum sobre uma abordagem em matéria de direitos 

da resposta da UE ao VIH/SIDA (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre execuções na Líbia (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre a operação militar israelita contra a frota 

de ajuda humanitária e o bloqueio de Gaza (Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre a governação económica da UE (Marisa Matias 

e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a UE 2020 – uma nova estratégia europeia para 

o emprego e o crescimento (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a Estratégia UE 2020 (Marisa Matias e Miguel 

Portas)

Propostas de Resolução Propostas de Resolução
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Proposta de resolução sobre os veículos eléctricos (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre as grandes catástrofes naturais ocorri-

das na Região Autónoma da Madeira e os efeitos da tempestade Xynthia na 

Europa (Marisa Matias e Miguel Portas)

Proposta de resolução comum sobre os resultados da Conferência de Cope-

nhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) (Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre a ajuda de emergência ao Haiti (Miguel Portas)

Motion for a resolution on Western Sahara: the case of Aminatou Haidar 

(Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a VIII Conferência Euromed dos Ministros do 

Comércio - Bruxelas - em 9 de Dezembro de 2009 (Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a programação conjunta das actividades de 

investigação para lutar contra as doenças neurodegenerativas, em especial 

a doença de Alzheimer (Marisa Matias)

Proposta de resolução comum sobre o Irão (Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a Cimeira do G20 em Pittsburgh (Miguel Portas)

Proposta de resolução sobre a segurança energética (Nabucco, DESERTEC) 

(Marisa Matias)

Proposta de resolução sobre os fogos florestais no Verão de 2009 (Marisa Matias)

Declarações escritas

Marisa Matias

Miguel Portas

Declaração escrita sobre os direitos das pessoas com deficiência

Declaração escrita sobre a luta contra as elevadas taxas de doenças não 

transmissíveis nas ilhas

Declaração escrita sobre os desafios das doenças neurodegenerativas no 

local de trabalho

Declaração escrita sobre a luta contra a esclerose múltipla na Europa

Declaração escrita sobre uma governação aberta e cooperante

Declaração escrita sobre a necessidade de aumentar a coordenação da in-

vestigação sobre o cancro na Europa

Declaração escrita sobre a eficiência energética dos edifícios das instituições 

da União Europeia

Declaração escrita sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

diversidade na definição das missões específicas atribuídas pelos Estados 

 Membros à habitação social

Propostas de Resolução
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Perguntas parlamentares

Abastecimento de água por condutas com amianto e falhas no abastecimento 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Parque de Ciência e Inovação (PCI) nas margens da Ria de Aveiro (Portugal) 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Limitações à atividade piscatória na Ilha da Culatra (Marisa Matias e Alda Sousa)

Construção de uma linha de alta tensão entre Portugal e a Galiza (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Bairro do Sobreiro - Maia, Portugal  (Marisa Matias e Alda Sousa)

VP/HR - Reagrupamento familiar dentro do território de Israel (Marisa Matias 

e Alda Sousa)

VP/HR - Controlo da aplicação das orientações  (Marisa Matias e Alda Sousa)

VP/HR - demolições em curso por Israel de projetos de ajuda humanitária 

financiados pela UE  (Marisa Matias e Alda Sousa)

Prorrogação da detenção na Grécia para além do limite de 18 meses em 

violação da Diretiva relativa ao repatriamento (Marisa Matias e Alda Sousa)

Riscos do trabalho no setor automóvel (Marisa Matias)

VP/HR - Os direitos das mulheres detidas no Egito (Marisa Matias e Alda Sousa)
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Abate ilegal de árvores no Alqueva e incumprimento de legislação comuni-

tária (Marisa Matias e Alda Sousa)

Incumprimento pelo Estado Português da legislação relativa à identificação 

dos riscos da exposição ao amianto para os trabalhadores (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Contaminação da Ribeira da Pantanha (Nelas, Portugal) por descargas de 

efluentes industriais (Marisa Matias)

Incineradores de resíduos urbanos nos Açores (Marisa Matias e Alda Sousa)

Soprattutto Café, SA (Alda Sousa)

Direitos de pessoas com deficiência (Marisa Matias)

Processo por infração contra a Espanha devido à sua legislação sobre o cré-

dito hipotecário (Marisa Matias e Alda Sousa)

Estaleiros Nacionais de Viana do Castelo (Marisa Matias)

Avaliação do risco dos produtos fitofarmacêuticos para as abelhas (Marisa 

Matias)

Cidadãos europeus sujeitos a escravatura no espaço da UE (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Incumprimento pelo Estado português da legislação relativa à identificação 

dos riscos da exposição ao amianto para os trabalhadores (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Parque de Ciência e Inovação nos concelhos de Aveiro e Ílhavo (Marisa Ma-

tias e Alda Sousa)

Exploração de filão de ouro a céu aberto em Zona de Protecção Especial, in-

tegrante da Rede Natura 2000 (Marisa Matias e Alda Sousa)

Declarações do Representante da Comissão Europeia sobre o Tribunal Cons-

titucional de Portugal (Marisa Matias e Alda Sousa)

Violação da legislação europeia pela STCP (Sociedade de Transportes Colec-

tivos do Porto, S.A.) (Marisa Matias e Alda Sousa)

Cooperativas - Acesso ao financiamento e aplicação dos princípios coope-

rativos da ACI (Alda Sousa)

Expulsão de 15 portugueses de uma residência social no Luxemburgo (Marisa 

Matias)

Estado de direito e os direitos humanos na Rússia com particular atenção à 

xenofobia e à homofobia (Marisa Matias e Alda Sousa)

Negociações do TTIP face ao escândalo PRISM (Marisa Matias e Alda Sousa)

VP/HR - Violações dos direitos dos palestinianos e a questão da retirada de 

residência em Jerusalém (Alda Sousa)

VP/HR - Detenção do Presidente da Bolívia, Evo Morales, na Europa (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Retenção do Presidente da Bolívia, Evo Morales, na Europa (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Encerramento da televisão estatal na Grécia (Marisa Matias e Alda Sousa)

O número de emergência europeu 112: não aplicação da Resolução do Par-

lamento Europeu, de 5 de julho de 2011, e artigo 26.° da Diretiva 2009/136/

CE (Marisa Matias)

Perguntas parlamentares Perguntas parlamentares
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Ação da UE na sequência da resolução do Parlamento Europeu sobre as me-

didas para fazer face à epidemia de diabetes (Marisa Matias)

Privatização da ANA (Marisa Matias)

Crescimento da UE (Marisa Matias)

Medidas da UE para combater a evasão fiscal, a fraude fiscal e os paraísos 

fiscais (Marisa Matias e Alda Sousa)

Exploração de ouro em sítio da Rede Natura 2000 no Alentejo, Portugal (Ma-

risa Matias e Alda Sousa)

VP/HR - Violência em Laayoune (Sara Ocidental ocupado): repressão de 

manifestantes sarauís e expulsão de observadores espanhóis e noruegueses 

(Marisa Matias e Alda Sousa)

Surto de dengue na Madeira (Marisa Matias e Alda Sousa)

Despedimento dos trabalhadores da Finex Tech, na sequência da prevista 

deslocalização da mesma para países asiáticos (Marisa Matias e Alda Sousa)

Aplicação do Acordo UE-EUA relativo ao Programa de Deteção do Financia-

mento do Terrorismo (Marisa Matias e Alda Sousa)

Vidas perdidas no Mar Mediterrâneo - quem é responsável? (Marisa Matias 

e Alda Sousa)

Derrogações no uso de pesticidas - âmbito e situação portuguesa (Marisa 

Matias e Alda Sousa)

Testes genéticos - regulamentação, acreditação e publicidade (Alda Sousa)

Testes genéticos de ancestralidade para fins de propaganda racista (Alda Sousa)

Uso de clorpirifos na União Europeia (Marisa Matias e Alda Sousa)

Aumento das emissões de gases de estufa na UE em 2010 (Marisa Matias e 

Alda Sousa)

Disrupção endócrina: relação dos químicos do dia-a-dia e problemas de 

saúde (Marisa Matias)

Derrogações no uso de pesticidas (Marisa Matias)

Touradas: bem-estar animal (Marisa Matias)

Financiamento público europeu a touradas (Marisa Matias)

Valor económico da natureza - apoio a países em desenvolvimento (Marisa 

Matias)

Valor económico da natureza - Relatório do Banco Mundial (Marisa Matias)

Implantes mamários de silicone fabricados com defeito pela empresa fran-

cesa PIP - revisão da legislação sobre dispositivos médicos (Marisa Matias)

Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica 

e Monetária (Marisa Matias e Miguel Portas)

Apelo a favor de uma representação equilibrada do ponto de vista do género 

na Comissão Executiva do BCE (Marisa Matias e Miguel Portas)

Emissões de gases com efeito de estufa: a possível exceção da aviação (Ma-

risa Matias)

Perguntas parlamentares Perguntas parlamentares
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Mutilação genital feminina na União Europeia (Marisa Matias)

Fundo financeiro que aposta na morte de cidadãos segurados (Marisa Matias 

e Miguel Portas)

Restruturação da Dívida Grega detida pelo BCE (Marisa Matias e Miguel Portas)

Condições para a concessão do segundo empréstimo à Grécia (Marisa Matias 

e Miguel Portas)

Publicação de resultados da investigação científica financiada com fundos 

públicos (Marisa Matias)

Base de dados pública para difusão de resultados científicos financiados 

publicamente (Marisa Matias)

Vaga de frio na Europa (Marisa Matias)

Inseticidas à base de neonicotinóides e saúde das abelhas produtoras de mel 

(Marisa Matias)

Parque da Sustentabilidade de Aveiro - ponte pedonal na Ria (Marisa Matias)

Parque da Ciência e Inovação, Ílhavo e Aveiro, Portugal (Marisa Matias)

Apoios públicos ao investimento da Nissan e da Renault em Aveiro, entretanto 

cancelado (Marisa Matias)

O impacto extra-territorial da legislação de países terceiros e a legislação da 

UE em matéria de protecção de dados (Marisa Matias e Miguel Portas)

Emissão da Euronews em português (Marisa Matias e Miguel Portas)

Acesso a cuidados de saúde por parte de migrantes sem documentos (Marisa 

Matias)

Resposta à epidemia de diabetes na UE (Marisa Matias)

Resposta global da UE ao VIH/SIDA (Marisa Matias)

Situação dos prisioneiros palestinos em greve de fome em Israel (Marisa 

Matias e Miguel Portas)

O novo Código Civil romeno e a livre circulação de pessoas LGBT (Marisa 

Matias)

Condições de detenção na UE (Marisa Matias)

Direito de voto dos «não cidadãos» letões nas eleições locais (Marisa Matias 

e Miguel Portas)

Autorização para o abate de sobreiros no Vale do Tua (Marisa Matias)

Aumento na UE das emissões de gases de estufa em 2010 (Marisa Matias)

Apropriação de terras em grande escala nos países em desenvolvimento 

(Marisa Matias)

Medidas adoptadas pela UE relativamente aos ciganos (Marisa Matias e Mi-

guel Portas)

Execução de um Instrumento de Acompanhamento do Pluralismo nos Meios 

de Comunicação Social (Miguel Portas)

Portajamento das SCUTs: qualidade de ar na zona de Aveiro (Marisa Matias)

Perguntas parlamentares Perguntas parlamentares



52 53

Financiamento e independência da investigação em OGM (Marisa Matias)

Cultivo de organismos geneticamente modificados nos Açores (Marisa Matias)

Informação ao consumidor: alimentos OGM em cantinas e restaurantes 

(Marisa Matias)

Directivas europeias para a qualidade do ar (Marisa Matias)

Recentes disposições do Governo italiano e eficácia das operações de salva-

mento no mar (Miguel Portas)

VP/HR - Situação dos refugiados da Líbia na Tunísia (Marisa Matias e Miguel 

Portas)

Apoio da UE a refugiados na Tunísia (Miguel Portas)

Perigo de aplicação da pena de morte nos EUA às vítimas das entregas extraor-

dinárias da CIA e prisões secretas na Polónia (Marisa Matias e Miguel Portas)

VP/HR - Repressão em Angola (Marisa Matias e Miguel Portas)

Posição da UE na perspectiva da reunião de alto nível da Assembleia Geral 

das Nações Unidas sobre doenças não transmissíveis (Marisa Matias)

Supressão da linha ferroviária Valença-Vigo (Marisa Matias e Miguel Portas)

Direito de voto dos «não cidadãos» letões nas eleições locais (Marisa Matias)

Pedreira numa zona da rede Natura 2000, em Monchique, Portugal (Marisa 

Matias)

Segurança nuclear nos países vizinhos da UE (Marisa Matias)

Aplicação da regulamentação sobre o transporte de resíduos tóxicos para os 

países em desenvolvimento (Marisa Matias)

Situação do medicamento Mediator na União Europeia (Marisa Matias)

Bens de Hosni Mubarak no espaço da União Europeia (Marisa Matias e Mi-

guel Portas)

Condições insatisfatórias dos jardins zoológicos na União Europeia (Marisa 

Matias)

Posição oficial do Conselho da UE sobre as expulsões de ciganos pela França 

(Marisa Matias e Miguel Portas)

Aumento de preço do gasóleo em Portugal devido à quota de biocombustíveis 

(Marisa Matias)

Dívidas soberanas e agências de notação financeira (Miguel Portas)

Dioxinas em géneros alimentícios e alimentos para animais (Marisa Matias)

A consecução de uma posição unificada da UE com vista à Cimeira das Na-

ções Unidas sobre as Doenças Não Transmissíveis (Marisa Matias)

Entraves à retransmissão na Galiza de serviços do audiovisual provenientes 

de outro Estado-Membro, Portugal (Miguel Portas)

Cimeira da NATO: impedimento abusivo da circulação de cidadãos da União 

Europeia (Marisa Matias e Miguel Portas)

Falta de rigor ambiental na aprovação da construção de barragens em Por-

tugal (Marisa Matias)

Perguntas parlamentares Perguntas parlamentares
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Cartas de Condução e Diabetes (Marisa Matias)

Actuação da UE na catástrofe ecológica ocorrida na Hungria (Marisa Matias)

Parcerias de inovação no âmbito da iniciativa emblemática «Uma União da 

inovação» (Marisa Matias)

Derrame de lamas tóxicas na Hungria (Marisa Matias)

Bases de dados e formas de discriminação dos ciganos (Marisa Matias)

Acordo entre a Itália e a Líbia e controle das fronteiras marítimas (Miguel Portas)

Apoio à reabilitação na UE de vítimas de tortura (Marisa Matias)

Impacto da importação de «água virtual» para a UE (Marisa Matias)

Projecto imobiliário em área protegida RN2000 em Comporta-Galé, Setúbal/

Portugal (Marisa Matias)

Utilização de software livre na União Europeia (Marisa Matias)

Violação das normas europeias relativas a despedimentos colectivos - o caso 

Pinhosil em Arouca, Portugal (Marisa Matias e Miguel Portas)

Situação dos trabalhadores e dos clientes da Marsans (Marisa Matias)

Discriminação de cidadão estrangeiros no acesso a bolsas de investigação 

em Portugal (Marisa Matias)

Impacto transnacional e nas políticas europeias da Refinaria de Balboa (Ma-

risa Matias)

Perguntas parlamentares

Medidas relativas à água engarrafada (Marisa Matias)

Extracção de areias betuminosas para produção energética (Marisa Matias)

Autorização do cultivo da batata transgénica Amflora (Marisa Matias)

Política europeia para o lixo electrónico (Marisa Matias)

Apoio ao projecto equatoriano Yasuni ITT (Marisa Matias)

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (várias) (Miguel Portas)

Organismos geneticamente modificados (Marisa Matias)

Acesso ao estudo técnico sobre a avaliação do Plano Nacional de Barragens 

(PNBEPH) (Marisa Matias)

Balanço ambiental e social da política da União Europeia sobre biocombus-

tíveis (Marisa Matias)

Atrasos nas medidas de apoio agro-florestal nas áreas da Rede Natura 2000 

(Marisa Matias)

Processo de financiamento da União Europeia relativo ao processo de sa-

neamento das bacias do rio Lis, da Ribeira dos Milagres e da Ribeira de Seiça 

(Portugal) (Marisa Matias)

Parque de energia das ondas da Aguçadoura, na Póvoa de Varzim (Portugal) 

(Marisa Matias)

Detenção de Aminatou Haidar em El Aaiún (Miguel Portas)

Avaliação do impacto ambiental do projecto de construção do trecho 3 da via 

rodoviária IC2(A32) Coimbra/Oliveira de Azeméis (Marisa Matias)
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Intervenções em sessão plenária
e declarações de voto

Marisa Matias

Enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e 

empresas de investimento - Sistemas de garantia de depósitos

Mercado único europeu das comunicações eletrónicas - Medidas destina-

das a reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas 

de elevado débito - Identificação eletrónica e serviços de confiança para as 

transações eletrónicas no mercado interno

Restruturação da dívida portuguesa

O papel e as operações da troica relativamente aos países do programa da 

zona euro - O emprego e os aspetos sociais do papel e das operações da troica 

Espaço ferroviário europeu único

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: Análise 

Anual do Crescimento 2014 - Semestre Europeu para a coordenação das 

políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao emprego - Governação 

do mercado único

Um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030

A resolução de instituições de crédito e de certas empresas de investimento 

no quadro de um Mecanismo Único de Resolução e de um Fundo Único de 

Resolução Bancária
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Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para 

efeitos de trabalho sazonal

Respeito pelo direito fundamental à livre circulação na UE

Estratégia da UE para os sem-abrigo

Relatório anual do Banco Central Europeu relativo a 2012

Preparação para o Conselho Europeu (19-20 de dezembro de 2013)

Acordo de Parceria no domínio da pesca UE-Marrocos: Protocolo que fixa as 

possibilidades de pesca e a contrapartida financeira 

Estaleiros navais de Viana do Castelo

Disposições comuns relativas aos fundos europeus

Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) 

- Regras de Participação e Difusão relativas ao «Horizonte 2020» - Programa 

Específico de execução do Horizonte 2020 - Programa Estratégico de Ino-

vação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia - Instituto Europeu de 

Inovação e Tecnologia (vários)

Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura FEG/2013/004 

ES/Comunidade Valenciana - building materials, Espanha) 

Programa «Erasmus para Todos»

Comunicações eletrónicas - Propostas recentes para a realização do mercado 

único digital

Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial atenção aos acontecimen-

tos trágicos de Lampedusa

Suspensão do Acordo SWIFT por causa da vigilância exercida pela NSA

Projeto de orçamento retificativo n.º 6/2013

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas 

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos

Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras

As alegações de transporte e detenção ilegal de prisioneiros em países eu-

ropeus pela CIA

Requisitos técnicos e procedimentos administrativos para as operações aéreas

Medidas da UE e dos Estados-Membros para fazer face ao fluxo de refugiados 

na sequência do conflito na Síria

Fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e produtos afins

Realização do Espaço Europeu da Investigação até 2014

Autoridade Europeia de Supervisão e supervisão prudencial das instituições 

de crédito

Atribuições específicas do BCE no que diz respeito às políticas relativas à 

supervisão prudencial das instituições de crédito

A dimensão marítima da Política Comum de Segurança e Defesa

As estruturas militares da UE: situação atual e perspetivas futuras

Estratégia de Segurança Interna da UE

Promover os setores culturais e criativos europeus enquanto fontes de cres-

cimento económico e emprego

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Situação na Síria

Contratos de crédito para imóveis de habitação

Abuso de informação privilegiada e manipulação de mercado (abuso de 

mercado)

Delegação a Fukushima

Balanço da Presidência irlandesa, incluindo o acordo do QFP

O Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros agentes da UE

Aplicar uma cooperação reforçada no domínio do imposto sobre as transa-

ções financeiras (debate)

A reforma estrutural do setor bancário da UE

A liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social no mundo

Pilar social da União Económica e Monetária

Luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e os paraísos fiscais

Situação dos refugiados sírios nos países vizinhos

Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis

Atribuições específicas do BCE no que diz respeito às políticas relativas à 

supervisão prudencial das instituições de crédito - Autoridade Europeia de 

Supervisão e supervisão prudencial das instituições de crédito

Atividades de prospeção, exploração e produção offshore de petróleo e gás

Relatório Anual do Banco Central Europeu para 2011 (várias)

Regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa

Relatório Anual do Banco Central Europeu para 2011 (várias)

Inconstitucionalidade das medidas da Troika

Resolução de litígios de consumo em linha

Supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros afetados por graves 

dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro

Acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e correção 

do défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro

Roteiro para a Energia 2050

Orientações para o orçamento de 2014 - Outras secções que não a Comissão

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: Análise 

Anual do Crescimento para 2013 - Semestre Europeu para a Coordenação 

das Políticas Económicas: Aspetos sociais e relativos ao emprego na Análise 

Anual do Crescimento para 2013 - A governação do mercado único (várias)

Melhorar o acesso das PME ao financiamento

Finanças Públicas na UEM - 2011 e 2012

Situação na Síria

Agências de notação de risco - Organismos de investimento coletivo em va-

lores mobiliários (OICVM) e gestores de fundos de investimento alternativos

Viabilidade da introdução de obrigações de estabilidade

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento 

retificativo n.º 6/2012 da União Europeia para o exercício de 2012, Secção 

III – Comissão (Declarações de voto)

Relatório relativo à posição do Conselho sobre o novo projeto de orçamento 

geral da União Europeia para o exercício de 2013 - todas as secções (Decla-

rações de voto)

Situação no Egito

Relatório sobre o financiamento das trocas comerciais e dos investimentos 

das PME por parte da UE: acesso facilitado ao crédito no apoio à internacio-

nalização (Declarações de voto)

Cooperação reforçada no domínio do imposto sobre as transações financeiras

Reunião do ECOFIN: muito FIN e nada ECO

Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária

Relatório sobre o sistema bancário paralelo (Declarações de voto)

Impactos ambientais das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de 

xisto - Aspetos industriais, energéticos e outros ligados ao gás e ao petróleo 

de xisto (debate)

Impactos ambientais das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de 

xisto - Aspetos industriais, energéticos e outros ligados ao gás e ao petróleo 

de xisto (debate) (2)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que revoga a Diretiva 

2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (reformulação) (Decla-

rações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos mercados de instrumentos financeiros, que altera o 

Regulamento [EMIR] relativo aos derivados OTC, às contrapartes centrais e 

aos repositórios de transações (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho relativa à proteção consular 

dos cidadãos da União no estrangeiro (Declarações de voto)

Relatório sobre o Relatório da UE de 2011 sobre a Coerência das Políticas para 

o Desenvolvimento (Declarações de voto)

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação 

das prioridades para 2012

Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 - Recurso próprio 

baseado no imposto sobre o valor acrescentado

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa ao Ano Europeu dos Cidadãos (2013) (Declarações de voto)

Recomendação sobre um projeto de decisão do Conselho relativa à celebração 

de um Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma Associação 

entre as Comunidades Europeias e os seus Estados Membros, por um lado, e o 

Estado de Israel, por outro, sobre a Avaliação da Conformidade e a Aceitação 

de Produtos Industriais (CAA) (Declarações de voto)

Disciplina orçamental e os direitos dos pensionistas

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus (De-

clarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho relativo aos Fundos de Capital de Risco Europeus (Declarações de voto)
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Estado da União

Propostas para uma União Bancária Europeia (UBE)

Eficiência energética

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho relativa a um regime 

fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e de royalties efetuados 

entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes (reformulação) 

(Declarações de voto)

Situação na Síria (debate)

Farmacovigilância (modificação da Diretiva 2001/83/CE) - Farmacovigilância

Situação no Egito

Conclusões do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2012

Relatório sobre a aplicação da legislação da UE no domínio da água na pen-

dência da necessária abordagem global dos desafios europeus no setor da 

água (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre o quadro financeiro plurianual e os recursos 

próprios (Declarações de voto)

Implantes mamários defeituosos fabricados com gel de silicone pela empresa 

francesa PIP (debate)

Supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros afetados por 

graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área 

do euro - Acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais 

e correção do défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro

Eleições na Grécia

Sistema comum de imposto sobre as transações financeiras

Preparação da Cimeira informal da UE - Investimento, crescimento e emprego

Recomendação sobre o projeto de Regulamento do Conselho relativo à pu-

blicação eletrónica do Jornal Oficial da União Europeia (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à itinerância nas redes de comunicações móveis públicas 

da União (reformulação) (Declarações de voto)

Projeto de Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Euro-

peu e do Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos 

perigosos (reformulação) (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre a concessão de patentes relativas a processos 

biológicos essenciais (Declarações de voto)

Meios de combater a crise económica, nomeadamente na zona euro

Tratado orçamental

Sexto Fórum Mundial da Água

Acometer a epidemia de diabetes na UE

Fukushima, um ano depois - aprendeu-se a lição?

Proposta de resolução sobre o Acordo entre a UE e Marrocos respeitante às 

medidas de liberalização recíprocas em matéria de produtos agrícolas e de 

produtos da pesca (Declarações de voto)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição comum do Conselho 

tendo em vista a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera os Regulamentos (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 1234/2007 do 
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Conselho no que respeita à distribuição de géneros alimentícios às pessoas 

mais necessitadas na União (Declarações de voto)

Situação na Síria

Legislação de países terceiros e legislação da UE em matéria de proteção de 

dados

Reprogramação dos fundos estruturais para melhor combater o desemprego 

dos jovens e ajudar as PME

Utilização de fosfatos na secagem do bacalhau

Projecto de relatório sobre «Rumo a uma abordagem europeia coerente sobre 

a ação coletiva» (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre o Conselho Europeu de 30 de janeiro de 2012 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a dimensão europeia do desporto (Declarações de voto)

Relatório sobre o programa Daphne: progressos alcançados e perspetivas 

futuras (Declarações de voto)

Relatório sobre a situação das mulheres nos conflitos armados (Declarações 

de voto)

Relatório sobre a cooperação para o desenvolvimento da UE para atingir o 

objetivo do acesso universal à energia até 2030 (Declarações de voto)

Conclusões do Conselho Europeu informal de 30 de janeiro de 2012

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em pri-

meira leitura tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 

(REEE) (reformulação) (Declarações de voto)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira 

leitura tendo em vista a adopção do Regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos 

biocidas (Declarações de voto)

Relatório sobre a cadeia de fornecimento de fatores de produção agrícolas: 

estrutura e implicações (Declarações de voto)

Relatório Como evitar o desperdício de alimentos: estratégias para melhorar 

a eficiência da cadeia alimentar na UE (Declarações de voto)

Resposta global da UE ao VIH/SIDA

Greve geral em Portugal

Governação económica

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Con-

selho que estabelece um espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

(Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre a Conferência sobre as Alterações Climáticas, 

em Durban (COP 17) (Declarações de voto)

A Internet aberta e a neutralidade da rede na Europa (debate)

Relatório sobre a aplicação da Directiva relativa ao reconhecimento das qua-

lificações profissionais (2005/36/CE ) (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo às vendas a descoberto e a certos aspectos dos swaps de 

risco de incumprimento (Declarações de voto)

Relatório sobre os jogos em linha no mercado interno (Declarações de voto)
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Relatório sobre a Plataforma Europeia contra a pobreza e a exclusão social 

(Declarações de voto)

Recomendação sobre o projecto de decisão do Conselho relativa à celebração 

do Acordo de Aviação Euromediterrânico entre a União Europeia e os seus 

Estados Membros, por um lado, e o Reino Hachemita da Jordânia, por outro 

(Declarações de voto)

Relatório relativo à saúde das abelhas e aos desafios para o sector da apicul-

tura (Declarações de voto)

Relatório sobre a reforma das regras da UE em matéria de auxílios estatais 

aplicáveis aos serviços de interesse económico geral (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

que estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por na-

cionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção 

internacional e relativas ao conteúdo da protecção concedida (reformulação) 

(Declarações de voto)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclu-

são do Acordo entre a União Europeia e a Austrália sobre o tratamento e a 

transferência de dados do registo de identificação dos passageiros (PNR) 

pelas transportadoras aéreas para o Serviço Aduaneiro e de Protecção das 

Fronteiras australiano (Declarações de voto)

Relatório sobre a Agenda para novas competências e novos empregos (De-

clarações de voto)

Ameaça à saúde pública da resistência antimicrobiana

Semestre Europeu 2011: primeiras lições

Relatório sobre a criminalidade organizada na União Europeia (Declarações 

de voto)

Preparação do Conselho Europeu (23 de Outubro de 2011)

Situação no Iémen, no Bahrein, na Síria e no Egipto

Proibição de entrada do movimento dos indignados no Parlamento Europeu

Estado da União

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos 

termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 

e a boa gestão financeira (candidatura«EGF/2010/026 PT/Rohde», Portugal) 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à aplicação eficaz da supervisão orçamental na área do 

euro (Declarações de voto)

Ajuda da UE aos refugiados na Tunísia

Livro Verde - Dos desafios às oportunidades: Para um Quadro Estratégico 

Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da UE (várias)

A posição e os compromissos da UE antes da reunião de alto nível das Nações 

Unidas sobre a prevenção e o controlo de doenças não transmissíveis

Relatório sobre o acesso do público aos documentos (artigo 104.º, n.º 7, do 

Regimento) relativo aos anos de 2009-2010 (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho que cria um 

regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem 

e trânsito de produtos de dupla utilização (Declarações de voto)
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Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que revoga determinados actos obsoletos do Conselho no domínio da 

política agrícola comum (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conse-

lho relativa às modalidades de acesso ao serviço público regulado oferecido 

pelo sistema mundial de radionavegação por satélite resultante do programa 

Galileo (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regu-

lamento (CE) n.º 521/2008 do Conselho relativo à constituição da empresa 

comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio» (Declarações de voto)

Relatório sobre a situação das mulheres que se aproximam da idade da re-

forma (Declarações de voto)

Relatório sobre a aplicação da directiva sobre mediação nos Estados-Mem-

bros, seu impacto sobre a mediação e acompanhamento pelos tribunais 

(Declarações de voto)

Relatório Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de pe-

tróleo e gás (Declarações de voto)

Relatório sobre o empreendedorismo feminino nas pequenas e médias em-

presas (Declarações de voto)

Integridade e transparência do mercado energético

Uma estratégia eficaz para a Europa no domínio das matérias-primas

Proposta de resolução comum sobre o regime de distribuição de géneros 

alimentícios às pessoas mais necessitadas da União (Declarações de voto)

Relatório sobre a crise financeira, económica e social: recomendações refe-

rentes às medidas e iniciativas a tomar (Declarações de voto)

Situação no mundo árabe e no Norte de África - Situação no Iémen - Situa-

ção na Síria

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera a Directiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade 

de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no seu 

território (Declarações de voto)

Legislação sobre as Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET) e os 

controlos dos alimentos para animais e para consumo humano

Linha ferroviária entre Porto e Vigo

Relatório sobre a PAC no horizonte 2020: Responder aos desafios do futuro em 

matéria de alimentação, recursos naturais e territoriais (Declarações de voto)

Testes de stress nas centrais nucleares da UE e segurança nuclear nos países 

vizinhos da UE

Relatório sobre as opções estratégicas para avançar no sentido de um direito 

europeu dos contratos para os consumidores e as empresas (Declarações de 

voto)

Relatório sobre o PIB e mais além – Medir o progresso num mundo em mu-

dança (Declarações de voto)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em 

primeira leitura tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Euro-

peu e do Conselho que altera a Directiva 1999/62/CE relativa à aplicação de 

imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infra-estruturas (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo às contas económicas do ambiente da União Europeia 

(Declarações de voto)
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Sétimo Programa-Quadro da União Europeia de actividades em matéria de 

investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração

Proposta de resolução comum sobre os ensinamentos a retirar para a segurança 

nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão (Declarações de voto)

Relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao 

estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu (Decla-

rações de voto)

A situação na Síria, no Barém e no Iémen

Relatório sobre a eficiência e a eficácia do financiamento da UE no domínio 

do desmantelamento das centrais nucleares de potência nos novos Estados-

-Membros (Declarações de voto)

Relatório sobre prioridades e definição de um novo quadro político comunitário 

em matéria de combate à violência contra as mulheres (Declarações de voto)

Respeito dos mecanismos nacionais de fixação dos salários e das pensões 

de reforma

A prevenção de catástrofes naturais e provocadas pelo homem

Relatório sobre a gestão da gripe H1N1 em 2009-2010 na UE (Declarações 

de voto)

Relatório reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE (Declarações 

de voto)

Relatório sobre a agricultura na UE e o comércio internacional (Declarações 

de voto)

Relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia – 

2010 (Declarações de voto)

Relatório sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia (Declarações 

de voto)

Medicamentos contrafeitos (várias)

Estratégia energética do Banco Mundial

Contaminação radioactiva dos géneros alimentícios

Células estaminais do cordão umbilical

Especulação sobre o preço dos produtos alimentares

Proposta de resolução comum sobre a crise dos resíduos na Campânia (De-

clarações de voto)

Preparação da reunião do Conselho Europeu (4 de Fevereiro de 2011)

Situação no Mediterrâneo, em especial na Tunísia e no Egipto

Relatório sobre o reconhecimento da agricultura como um sector estratégico 

no contexto da segurança alimentar (Declarações de voto)

Iniciativa europeia em matéria de doença de Alzheimer e outras formas de 

demência - Inaladores para a asma (várias)

Os resultados da Cimeira da NATO em Lisboa

Resultados da Conferência sobre as Alterações Climáticas em Cancún

Plano de Acção para a Eficiência Energética

Conferência sobre as alterações climáticas de Cancun

Relatório sobre uma nova estratégia energética para a Europa, 2011-2020 

(Declarações de voto)
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Relatório sobre as políticas comerciais internacionais no contexto dos im-

perativos das alterações climáticas (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conse-

lho que altera, no que diz respeito à informação ao público em geral sobre 

medicamentos sujeitos a receita médica, a Directiva 2001/83/CE que estabe-

lece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Con-

selho relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 

equipamentos eléctricos e electrónicos (reformulação) (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre o ACTA – preparar o processo de aprovação 

(Declarações de voto)

Preparação da Conferência de Cancún sobre o Clima (29 de Novembro - 10 

de Dezembro)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo aos auxílios 

estatais destinados a facilitar o encerramento de minas de carvão não com-

petitivas (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 708/2007 relativo à utilização 

na aquicultura de espécies exóticas e de espécies ausentes localmente (De-

clarações de voto)

Modificação do Regulamento (CE) n.° 663/2009 que estabelece um programa 

de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da 

energia para o relançamento da economia

Parcerias de inovação

Execução dos programas-quadro de investigação

Proposta de resolução sobre a situação na República da Moldávia (Declara-

ções de voto)

Relatório referente à revisão do acordo-quadro sobre as relações entre o 

Parlamento Europeu e a Comissão Europeia (Declarações de voto)

Relatório sobre a adaptação do Regimento do Parlamento Europeu ao Acordo-

-Quadro revisto sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

(Declarações de voto)

Segundo relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho que altera a Directiva 92/85/CEE do Conselho relativa à im-

plementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança 

e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho 

(Declarações de voto)

Relatório sobre o papel do rendimento mínimo no combate à pobreza e na 

promoção de uma sociedade inclusiva na Europa (Declarações de voto)

Relatório sobre as trabalhadoras precárias (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece um regime de controlo e de coerção aplicável na 

área da Convenção sobre a Futura Cooperação Multilateral nas Pescas do 

Atlântico Nordeste (Declarações de voto)

Catástrofe na Hungria provocada por lama tóxica

PEC e austeridade

Relatório Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento 

de gás e que revoga a Directiva 2004/67/CE (Declarações de voto)
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Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão 

do acordo entre a União Europeia e a República Islâmica do Paquistão relativo 

à readmissão de pessoas residentes sem autorização (Declarações de voto)

Relatório sobre as relações comerciais e económicas com a Turquia (Decla-

rações de voto)

Relatório sobre a Comunicação da Comissão: Abordagem comunitária sobre 

a prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem (Declarações 

de voto)

Farmacovigilância dos medicamentos (alteração do Regulamento (CE) n.º 

726/2004) - Farmacovigilância (alteração da Directiva 2001/83/CE)

Estratégia europeia para o desenvolvimento económico e social das regiões 

montanhosas, insulares e de fraca densidade populacional

Direitos humanos na Síria: o caso de Haythan Al-Maleh

Protecção dos animais utilizados para fins científicos

Relatório sobre rendimentos justos para os agricultores: melhor funciona-

mento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa (Declarações de voto)

Relatório sobre a integração social das mulheres pertencentes a grupos ét-

nicos minoritários (Declarações de voto)

Relatório sobre o papel das mulheres numa sociedade envelhecida (Decla-

rações de voto)

Despedimentos por SMS em Arouca

Programa de actividades da Presidência belga

O VIH/SIDA tendo em vista a XVIII Conferência Internacional sobre a SIDA 

(Viena, 18-23 de Julho de 2010)

Obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos 

de madeira

Mandato relativo ao trílogo sobre o projecto de orçamento 2011

Normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a trans-

plantação - Plano de acção no domínio da dádiva e transplantação de órgãos 

(2009-2015)

Desempenho energético dos edifícios (reformulação)

Veículos eléctricos (debate)

Investir em tecnologias com baixas emissões de carbono (debate)

Catástrofe natural na Região Autónoma da Madeira (debate)

Proposta de resolução sobre os resultados da Conferência de Copenhaga 

sobre as Alterações Climáticas (COP15) (Declarações de voto)

Resultados da cimeira de Copenhaga sobre as alterações climáticas

Proposta de resolução sobre a Estratégia da UE para a Conferência de Cope-

nhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) (Declarações de voto)

Programação conjunta das actividades de pesquisa para a luta contra as 

doenças neurodegenerativas, em particular a doença de Alzheimer

Problema do acesso limitado dos países em desenvolvimento a certas vacinas

Alterações climáticas e países em desenvolvimento no contexto da Confe-

rência das Nações Unidas de Copenhaga sobre as alterações climáticas

Segurança energética (Nabucco e Desertec)
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Paquistão: casos recentes de perseguição

Síria: situação de determinadas comunidades vulneráveis

Escassez alarmante de pagamentos para o financiamento da ajuda externa 

da UE (debate)

Demolição na Cisjordânia, por Israel, de projectos de ajuda humanitária 

construídos com fundos europeus

Ensaios clínicos de medicamentos para uso humano

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2015 - Secção III

As remunerações e as pensões dos funcionários e outros agentes da União 

Europeia (ajustamento a partir de 1 de julho de 2011) (A7-0165/2014 - Dagmar 

Roth-Behrendt)

As remunerações e as pensões dos funcionários e outros agentes da União 

Europeia (ajustamento a partir de 1 de julho de 2012) (A7-0164/2014 - Dagmar 

Roth-Behrendt)

Produção e disponibilização no mercado de material de reprodução vegetal 

(legislação aplicável ao material de reprodução vegetal)

Situação no Iraque

Terceiro programa de ação da UE no domínio da saúde (2014-2020)

Mulheres migrantes sem documentos na União Europeia

Alda Sousa

A homofobia e a discriminação com base na orientação sexual e na identi-

dade de género

SNS em Portugal

Venda da cidadania da UE

As recentes eleições no Bangladeche

Medidas recentes para a criminalização das pessoas LGBTI

Mecanismo de Proteção Civil (debate)

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 2014-2020

Disposições comuns relativas aos fundos europeus

Procedimento orçamental de 2014: texto conjunto

Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura FEG/2013/004 

ES/Comunidade Valenciana - building materials, Espanha)

Programa «Erasmus para Todos»

Relatório de avaliação da Troika
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Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial atenção aos acontecimen-

tos trágicos de Lampedusa

Suspensão do Acordo SWIFT por causa da vigilância exercida pela NSA

Projeto de orçamento retificativo n.º 6/2013

Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro - Dispositivos médicos

Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2014

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos

Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras (EUROSUR)

As alegações de transporte e detenção ilegal de prisioneiros em países eu-

ropeus pela CIA

Requisitos técnicos e procedimentos administrativos para as operações aéreas

Medidas da UE e dos Estados-Membros para fazer face ao fluxo de refugiados 

na sequência do conflito na Síria

Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura 

EGF/2011/025IT/Lombardia - Itália

Fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e produtos afins

A dimensão marítima da Política Comum de Segurança e Defesa

As estruturas militares da UE: situação atual e perspetivas futuras

Estratégia de Segurança Interna da UE

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária

Promover os setores culturais e criativos europeus enquanto fontes de cres-

cimento económico e emprego

Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2013 - Aumento da previsão de ou-

tras receitas provenientes de multas e sanções - Aumento das dotações de 

pagamento

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2013 - Excedente resultante da exe-

cução do exercício de 2012

Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2013 - Pessoal da Agência do GNSS 

Europeu - Pessoal da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovi-

sual e à Cultura (EACEA) - Pessoal do Tribunal de Justiça da União Europeia 

(artigo 138.º do Regimento) (votação)

Projeto de orçamento retificativo n.º 5/2013 - Intervenção do Fundo de So-

lidariedade na sequência das inundações de 2012 na Eslovénia, na Croácia 

e na Áustria

Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2013 - Aumento da previsão de ou-

tras receitas provenientes de multas e sanções - Aumento das dotações de 

pagamento (debate)

A Troika sequestra a democracia

Programas de vigilância da NSA dos EUA, serviços de informações de vários 

Estados-Membros e impacto na privacidade dos cidadãos da UE

Disposições práticas para a realização das eleições europeias de 2014

A abertura de negociações tendo em vista um acordo multilateral sobre serviços

Balanço da Presidência irlandesa, incluindo o acordo do QFP
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Conclusões da reunião do Conselho Europeu (27 e 28 de junho de 2013)

O Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros agentes da UE

Situação na Turquia

Negociações do acordo sobre trocas comerciais e investimento da UE com 

os EUA

Luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e os paraísos fiscais

Recuperação de bens para os países da Primavera Árabe em transição

Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis

Devolver a palavra aos cidadãos, eleições antecipadas

Impacto da crise económica e financeira nos direitos humanos

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2012/023 

IT/Antonio Merloni SpA

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2011/016 

IT/Agile, Itália

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2011/010 

AT/Austria Tabak, Áustria

Calendário dos leilões de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 

(A7-0046/2013 - Matthias Groote)

Regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2014 - Secção I - Parlamento

Preparação da reunião do Conselho Europeu (14 e 15 de março de 2013)

Resolução de litígios de consumo em linha

Orientações para o orçamento de 2014 - Secção III

Preparação da reunião do Conselho Europeu (7 e 8 de fevereiro de 2013)

Transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos 

para uso humano

Orientações para o orçamento de 2014 - Outras secções que não a Comissão

Que se lixe a Troika, 2 de março em Portugal

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento 

retificativo n.º 6/2012 da União Europeia para o exercício de 2012, Secção 

III – Comissão (Declarações de voto)

Relatório relativo à posição do Conselho sobre o novo projeto de orçamento 

geral da União Europeia para o exercício de 2013 - todas as secções (Decla-

rações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 

nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira (candidatura «EGF/2012/006 FI/Nokia 

Salo», Finlândia) (Declarações de voto)
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Relatório sobre o financiamento das trocas comerciais e dos investimentos 

das PME por parte da UE: acesso facilitado ao crédito no apoio à internacio-

nalização (Declarações de voto)

Projeto de orçamento retificativo n.º 6/2012 - Novo orçamento geral da União 

Europeia para o exercício de 2013 - todas as secções (debate)

Preparação do Conselho Europeu (22-23 de novembro de 2012) com particular 

referência ao Quadro Financeiro Plurianual (debate)

Massacre em Gaza

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho relativa à proteção consular 

dos cidadãos da União no estrangeiro (Declarações de voto)

Relatório sobre o Relatório da UE de 2011 sobre a Coerência das Políticas para 

o Desenvolvimento (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa ao Ano Europeu dos Cidadãos (2013) (Declarações de voto)

Relatório sobre os direitos dos passageiros em todos os modos de transporte 

(Declarações de voto)

RECOMENDAÇÃO sobre um projeto de decisão do Conselho relativa à cele-

bração de um Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma Asso-

ciação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados Membros, por um 

lado, e o Estado de Israel, por outro, sobre a Avaliação da Conformidade e a 

Aceitação de Produtos Industriais (CAA) (Declarações de voto)

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2013 - todas as sec-

ções (debate)

Políticas da Troika: recusamos ser escravos

Resultados da Cimeira do Rio+20 (20-22 de junho de 2012) (debate)

Relatório sobre a estratégia da União Europeia para a proteção e o bem-estar 

dos animais 2012-2015 (Declarações de voto)

Relatório sobre a aplicação da legislação da UE no domínio da água na pen-

dência da necessária abordagem global dos desafios europeus no setor da 

água (Declarações de voto)

Orçamento 2013 - Mandato para o Trílogo (debate)

Alimentos para lactentes e crianças jovens e alimentos destinados a fins 

medicinais específicos (debate)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao reforço da supervisão económica e orçamental dos 

Estados Membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz 

respeito à sua estabilidade financeira na área do euro (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece disposições comuns para o acompanhamento e 

a avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do défice 

excessivo dos Estados-Membros da área do euro (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre o quadro financeiro plurianual e os recursos 

próprios (Declarações de voto)

Perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas 

(debate)

A chantagem do Tratado Orçamental

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2013 - Secção I - Parlamento

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa aos sistemas de garantia de depósitos (reformulação) (Declarações 

de voto)

Proposta de resolução sobre o Acordo entre a UE e Marrocos respeitante às 

medidas de liberalização recíprocas em matéria de produtos agrícolas e de 

produtos da pesca (2012/2522(RSP)) (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações 

para as políticas de emprego dos Estados Membros (Declarações de voto)

Relatório sobre o emprego e aspetos sociais na Análise Anual do Crescimento 

para 2012 (Declarações de voto)

Relatório sobre a contribuição para a Análise Anual do Crescimento para 

2012 (Declarações de voto)

Orientações para o orçamento de 2013 - outras secções que não a Comissão

Viabilidade da introdução de obrigações de estabilidade

PROJETO DE Relatório com recomendações à Comissão sobre uma 14.ª di-

retiva relativa ao direito das sociedades sobre a transferência transfronteiriça 

das sedes sociais (Declarações de voto)

Miguel Portas
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Proposta de resolução sobre o Conselho Europeu de 30 de janeiro de 2012 

(Declarações de voto)

Ingerência da Sra. Merkel no Governo Grego

Relatório Como evitar o desperdício de alimentos: estratégias para melhorar 

a eficiência da cadeia alimentar na UE (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 

nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina or-

çamental e a boa gestão financeira (candidatura«EGF/2009/019 FR/Renault», 

França) (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre o painel de avaliação para a supervisão dos de-

sequilíbrios macroeconómicos: projecto inicial (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 648/2004 no que diz respeito à 

utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para 

a roupa de uso doméstico (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre o futuro Protocolo que fixa as possibilidades de 

pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domí-

nio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos (2011/2949(RSP)) 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a política de luta contra o terrorismo da UE: principais reali-

zações e desafios futuros (Declarações de voto)

Relatório referente à proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera o acordo interinstitucional de 17 de Maio de 2006 sobre a 

disciplina orçamental e a boa gestão financeira, no que diz respeito ao quadro 

financeiro plurianual, de modo a dar resposta às necessidades financeiras 

adicionais do projecto ITER (Declarações de voto)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projecto de orçamento 

rectificativo n.º 7/2011 da União Europeia para o exercício de 2011, Secção 

III – Comissão (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nos ter-

mos do ponto 26 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 

e a boa gestão financeira (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos 

termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre 

o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 

e a boa gestão financeira (candidatura «EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/

Südtirol Construction of buildings», Itália) (Declarações de voto)

Processo orçamental para 2012: projecto comum

Posição do Parlamento sobre o projecto de orçamento para 2012, alterado 

pelo Conselho - Mobilização do Instrumento de Flexibilidade

Período de votação

Projecto de orçamento geral da União Europeia - exercício de 2012

Projecto de orçamento geral da União Europeia - exercício de 2012

Posição do Parlamento sobre o projecto de orçamento para 2012, alterado 

pelo Conselho

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária



90 91

Relatório sobre a proposta de directiva do Conselho relativa ao regime fiscal 

comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Mem-

bros diferentes (reformulação) (Declarações de voto)

Resgate do banco Dexia, Bélgica

Futuro do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - Alteração do Re-

gulamento (CE) n.º 1927/2006 que institui o Fundo Europeu de Ajustamento 

à Globalização

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos 

termos do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 

e a boa gestão financeira (candidatura«EGF/2010/026 PT/Rohde», Portugal) 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à aplicação eficaz da supervisão orçamental na área do 

euro (Declarações de voto)

Período de perguntas com o Presidente do Eurogrupo Jean-Claude Juncker

Relatório sobre o acesso do público aos documentos (artigo 104.º, n.º 7, do 

Regimento) relativo aos anos de 2009-2010 (Declarações de voto)

Relatório sobre «Legislar Melhor», subsidiariedade e proporcionalidade, e 

regulamentação inteligente (Declarações de voto)

Situação na Líbia (debate)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho que cria um 

regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem 

e trânsito de produtos de dupla utilização (Declarações de voto)

RECOMENDAÇÃO sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à ce-

lebração, pela União Europeia, do Acordo Internacional de 2006 sobre as 

Madeiras Tropicais (Declarações de voto)

Relatório sobre a situação das mulheres que se aproximam da idade da re-

forma (Declarações de voto)

Relatório sobre o empreendedorismo feminino nas pequenas e médias em-

presas (Declarações de voto)

Relatório sobre a crise financeira, económica e social: recomendações refe-

rentes às medidas e iniciativas a tomar (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nos ter-

mos do ponto 26 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 

e a boa gestão financeira (Declarações de voto)

Relatório Referente à posição do Conselho sobre o projecto de orçamento 

rectificativo n.° 3/2011 da União Europeia para o exercício de 2011, Secção 

III – Comissão (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Con-

selho relativo aos derivados OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios 

de transacções (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera as Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE no que se refere 

à supervisão complementar das entidades financeiras de um conglomerado 

financeiro (Declarações de voto)

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo às vendas a descoberto e a certos aspectos dos swaps de 

risco de incumprimento (Declarações de voto)

Relatório sobre o futuro do apoio orçamental da UE aos países em desenvol-

vimento (Declarações de voto)

Quadro Financeiro Plurianual

Aumento do Iva em Portugal

Trílogo sobre o projecto de orçamento para o exercício de 2012 (debate)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho sobre prevenção e correcção dos desequilíbrios macroeconómicos 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de directiva do Conselho que estabelece requisitos 

aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados  Membros (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à aplicação eficaz da supervisão orçamental na área do 

euro (Declarações de voto)

Relatório Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera o Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho relativo ao reforço 

da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação das 

políticas económicas (Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo às medidas de execução para corrigir os desequilíbrios 

macroeconómicos excessivos na área do euro (Declarações de voto)

Relatório sobre a PAC no horizonte 2020: Responder aos desafios do futuro em 

matéria de alimentação, recursos naturais e territoriais (Declarações de voto)

Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma 

Europa competitiva, sustentável e inclusiva (debate)

Relatório sobre o projecto de decisão do Conselho relativa à aplicação inte-

gral das disposições do acervo de Schengen na República da Bulgária e na 

Roménia (Declarações de voto)

Relatório sobre as agências de notação de crédito: perspectivas futuras (De-

clarações de voto)

Relatório sobre as opções estratégicas para avançar no sentido de um direito 

europeu dos contratos para os consumidores e as empresas (Declarações de 

voto)

Relatório sobre o PIB e mais além – Medir o progresso num mundo em mu-

dança (Declarações de voto)

RECOMENDAÇÃO PARA SEGUNDA LEITURA referente à posição do Conse-

lho em primeira leitura tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera a Directiva 1999/62/CE relativa à aplicação 

de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infra-estruturas (Declarações de voto)

Relatório sobre o governo das sociedades nas instituições financeiras (De-

clarações de voto)

Desenvolvimentos na actual crise da dívida e resposta da UE

Relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao 

estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu (Decla-

rações de voto)

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Relatório sobre prioridades e definição de um novo quadro político comunitário 

em matéria de combate à violência contra as mulheres (Declarações de voto)

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2012 - Secção I - Parlamento

Elaboração do orçamento para 2012

Preparação da reunião do Conselho Europeu (24-25.3.2011)

Os vizinhos do Sul, e a Líbia em particular, incluindo os aspectos humanitários

Relatório sobre as orientações para o processo orçamental 2012, Secção I – 

Parlamento Europeu, Secção II – Conselho, Secção IV – Tribunal de Justiça, 

Secção V – Tribunal de Contas, Secção VI – Comité Económico e Social 

Europeu, Secção VII – Comité das Regiões, Secção VIII – Provedor de Jus-

tiça, Secção IX – Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e Secção 

X – Serviço Europeu para a Acção Externa (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre a Estratégia Europeia para a Região Atlântica 

(Declarações de voto)

Relatório sobre o financiamento inovador a nível mundial e europeu (De-

clarações de voto)

Relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia – 

2010 (Declarações de voto)

Relatório sobre fiscalidade e desenvolvimento - cooperação com os países em 

desenvolvimento a fim de promover a boa governação em questões fiscais 

(Declarações de voto)

Relatório sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia (Declarações 

de voto)

Preparação da cimeira da Zona Euro de 11 de Março de 2011

Manifestação «geração à rasca», 12 de março

Garantia da UE ao BEI em caso de perdas resultantes de empréstimos e ga-

rantias para projectos realizados fora da UE

Proposta de resolução sobre o Relatório de acompanhamento de 2010 relativo 

à Croácia (Declarações de voto)

RECOMENDAÇÃO sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza 

uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente 

unitária (Declarações de voto)

Medidas de aplicação imediata de apoio da UE a Itália e outros Estados-Mem-

bros afectados por fluxos migratórios excepcionais

Conclusões do Conselho Europeu (16-17 de Dezembro)

Posição do Parlamento sobre o novo projecto de orçamento para 2011 alte-

rado pelo Conselho

Uma Europa sem solidariedade

Proposta de resolução sobre as negociações em curso sobre o orçamento 

para o exercício de 2011 (Declarações de voto)

Iraque: a pena de morte (incluindo o caso de Tariq Aziz) e os ataques contra 

as comunidades cristãs

Proposta de resolução sobre o ACTA – preparar o processo de aprovação 

(Declarações de voto)

Relatório sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescen-

tado, no que se refere à duração da obrigação de respeitar uma taxa normal 

mínima (Declarações de voto)

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo aos auxílios 

estatais destinados a facilitar o encerramento de minas de carvão não com-

petitivas (Declarações de voto)

Relatório sobre o Relatório anual 2009 do BCE (Declarações de voto)

Orçamento da UE para 2011

Relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as 

Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE (Declarações de voto)

Relatório sobre o futuro da normalização europeia (Declarações de voto)

Proposta de resolução sobre a situação na República da Moldávia (Declara-

ções de voto)

Preparação do Conselho Europeu (28-29 de Outubro) - Preparação da Cimeira 

do G20 (11-12 de Novembro) - Crise financeira, económica e social: recomen-

dações referentes a medidas ou iniciativas a tomar - Reforçar a governança 

económica e o quadro da estabilidade da União Europeia, nomeadamente 

na área do euro

Relatório sobre a crise financeira, económica e social: recomendações re-

ferentes às medidas e iniciativas a tomar (Relatório intercalar) (Declarações 

de voto)

Relatório com recomendações à Comissão tendo em vista melhorar a gover-

nação económica e o quadro de estabilidade da União Europeia, em particular 

na área do euro (Declarações de voto)

Ajuda ao Paquistão e possíveis consequências para o sector industrial europeu

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 

nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira (Declarações de voto)

Posição do Parlamento sobre o projecto de orçamento para 2011 alterado 

pelo Conselho - todas as secções - Projecto de orçamento rectificativo n.º 

3/2010: Secção III - Comissão - MAB (medidas de acompanhamento para o 

sector das bananas)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à supervisão macroprudencial comunitária do sistema 

financeiro e que cria um Comité Europeu do Risco Sistémico (Declarações 

de voto)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que institui uma Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e 

dos Mercados (Declarações de voto)

Relatório sobre a realização do mercado interno do comércio electrónico 

(Declarações de voto)

RECOMENDAÇÃO sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à con-

clusão do acordo entre a União Europeia e a República Islâmica do Paquistão 

relativo à readmissão de pessoas residentes sem autorização (Declarações 

de voto)

Relatório sobre as relações comerciais e económicas com a Turquia (Decla-

rações de voto)

Relatório sobre a Comunicação da Comissão: Abordagem comunitária sobre 

a prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem (Declarações 

de voto)

Relatório sobre a redução da pobreza e a criação de emprego nos países em 

desenvolvimento: a via a seguir (Declarações de voto)

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Quadro financeiro plurianual para o período 2007-2013

Jornada de luta europeia, 29 de setembro de 2010

Conclusões do Conselho ECOFIN extraordinário de 7 de Setembro

Relatório sobre rendimentos justos para os agricultores: melhor funciona-

mento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa (Declarações de voto)

Relatório sobre a integração social das mulheres pertencentes a grupos ét-

nicos minoritários (Declarações de voto)

Relatório sobre o papel das mulheres numa sociedade envelhecida (Decla-

rações de voto)

Financiamento e funcionamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Glo-

balização

Conclusões da reunião do Conselho Europeu (17 de Junho de 2010)

Programa legislativo e de trabalho da Comissão para 2010

Prioridades para o orçamento de 2011 - Secção III - Comissão - Orientações 

orçamentais: 2011 - outras secções

Tributação das transacções financeiras

Apresentação do Colégio de Comissários e declaração sobre o Acordo-Quadro 

sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão

Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade - Assistência mútua 

em matéria de cobrança de créditos respeitantes a impostos, taxas, direitos 

e outras medidas - Aplicação facultativa e temporária de um sistema de 

autoliquidação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços que 

apresentam um risco de fraude (modificação da Directiva 2006/112/CE) - 

Promover a boa governação em questões fiscais

Apresentação do programa da Presidência espanhola

Projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010, al-

terado pelo Conselho (todas as secções) - Projecto de orçamento rectificativo 

n.º 10/2009 da União Europeia para o exercício de 2009, secção III - Comis-

são - Mobilização do Instrumento de Flexibilidade: projecto no domínio da 

energia - Quadro financeiro 2007/2013: Plano de Relançamento da Economia 

Europeia, segunda revisão

Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: SE/Volvo - 

AT/Steiermark - NL/Heijmans

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 

nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira (Declarações de voto)

Período de perguntas ao Presidente da Comissão

Projecto de Orçamento Geral para 2010 (Secções I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX) - 

Projecto de Orçamento Geral para 2010 (Secção III - Comissão)

Cimeira do G20 em Pittsburgh (24-25 de Setembro)

Declaração do Presidente indigitado da Comissão

Intervenções em sessão plenária Intervenções em sessão plenária
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Delegações e lutas

Cimeira alternativa - OMC

Bali, dezembro de 2013 (Alda Sousa)

Delegação ITRE à Coreia do Sul e Japão (Fukushima)

Agosto de 2013 (Marisa Matias)

Delegação ao Líbano

Fevereiro de 2013 (Marisa Matias)

Fórum Social Mundial

Março de 2013 (Marisa Matias e Alda Sousa)

Delegação à Faixa de Gaza

Dezembro de 2012 (Alda Sousa)

Cimeira Alternativa

Bruxelas, Março de 2012 (Marisa Matias)

Delegação a Atenas

Grécia, Fevereiro de 2012 (Miguel Portas)

Conferência Sobre as Alterações Climáticas, COP 17

Durban, África do Sul, Dezembro de 2011 (Marisa Matias)

Delegação a Gaza

Dezembro 2011 (Marisa Matias)

Delegação à Irlanda

Maio de 2011 (Miguel Portas)

Delegação BUDG-ITER

França, Maio de 2011 (Miguel Portas)

Delegação ao Egipto

Fevereiro de 2011 (Marisa Matias)

Conferência Sobre as Alterações Climáticas, COP 16

Cancun, México, Dezembro de 2010 (Marisa Matias)

Contra-cimeira da NATO

Lisboa, Novembro de 2010 (Marisa Matias)

Visita ao Líbano

Outubro / Novembro de 2010 (Marisa Matias)

Fórum Social Europeu

Istambul, Turquia, Julho de 2010 (Marisa Matias)

Cimeira dos Povos

Cochabamba, Bolívia, Abril de 2010

Cimeira Europa-Marrocos

Março de 2010 (Miguel Portas)

Delegação à Mauritânia

Fevereiro de 2010 (Miguel Portas)

Delegação a Gaza

Janeiro de 2010 (Marisa Matias)

Conferência Sobre as Alterações Climáticas, COP 15

Copenhaga, Dinamarca, Dezembro de 2009 (Marisa Matias)
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