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Projeto de ordem do dia 
 

30 de junho a 2 de julho de 2020  

Reunião híbrida 
Parlamento Europeu – Edifício Paul-Henri Spaak 

Hemiciclo – 60 rue Wiertz, B-1047 Bruxelas 
 

ESTRUTURA EXCECIONAL DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO 
– Terça-feira, 30 de junho: Abertura oficial da reunião plenária – Adoção da ordem do dia definitiva – 

Intervenção de oradores convidados 
– Quarta-feira, 1 de julho: Abertura da votação das propostas de alteração – Apresentação e debate de 8 

pareceres e 3 resoluções – Intervenção de oradores convidados – A importância da UE para os órgãos de 
poder local e regional  

– Quinta-feira, 2 de julho: Anúncio dos resultados da votação das propostas de alteração e abertura da 
votação dos pareceres/resoluções finais – Intervenção de oradores convidados – Encerramento da reunião 
plenária 

 

N.B.: Para os projetos de parecer adiados de uma reunião plenária anterior, todas as propostas de 
alteração apresentadas anteriormente permanecem válidas e os membros podem igualmente apresentar 
novas alterações. Os membros que pretendam retirar propostas de alteração apresentadas anteriormente 
devem informar o secretariado da comissão competente por correio eletrónico.  

 

Os membros podem decidir assistir à reunião plenária à distância, por videoconferência, ou estar fisicamente 
presentes em Bruxelas. Neste último caso, é necessário que a participação tenha sido confirmada, o mais tardar, 
em 22 de junho no Portal dos Membros. Queira ter em atenção que, para aceder aos edifícios do Parlamento, é 
obrigatório usar máscara e submeter-se a uma medição da temperatura. É proibido o acesso às pessoas com 
uma temperatura igual ou superior a 37,7 ºC ou que recusem o controlo da temperatura. Por razões de saúde e a 
fim de respeitar as medidas de proteção, incluindo o distanciamento físico, o número de participantes nas salas 
de reunião é limitado. Não será possível mudar de lugar ou ir para outra sala durante a reunião, e NÃO estarão 
disponíveis documentos em papel no local. Os membros devem conectar-se ou estar presentes na sala uma 
hora antes do início da reunião. Os membros presentes no Comité devem dispor do seu próprio computador 
portátil ou táblete, a fim de terem acesso a todos os documentos em formato eletrónico disponíveis no Portal dos 
Membros. 
Para mais informações e assistência, contactar: greffe@cor.europa.eu 

 

 

A votação eletrónica estará aberta em 1.7.2020 das 10h00m às 14h30m (hora de Bruxelas). O início da votação 

nas versões finais dos projetos de parecer/resolução alterados está previsto para 2.7.2020, das 10 às 12 horas 

(hora de Bruxelas); a hora de início e fim da votação final será também anunciada por correio eletrónico. As 

regras de votação aplicáveis na reunião plenária de julho serão as mesmas, independentemente do facto de uns 

membros ou suplentes devidamente mandatados participarem à distância enquanto outros participam 

presencialmente. Em ambos os casos, os membros e os suplentes devidamente mandatados votam através do 

sistema de votação à distância. Por conseguinte, é importante frisar que, para votarem, os que participam 

presencialmente têm de trazer o seu computador pessoal (com ligação à Internet). Para informações 

pormenorizadas sobre o processo de votação, queira consultar o «Guia prático para a votação à distância na 

reunião plenária do CR de junho-julho durante a crise da COVID-19», no Portal dos Membros – Guia prático. As 

hiperligações para a votação estarão oportunamente acessíveis no Portal dos Membros, nos documentos 
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«Voting links for amendments» [Hiperligações para votação das propostas de alteração] e «Voting links for final 

opinions/resolutions» [Hiperligações para votação dos pareceres/resoluções finais]. 

 

Estará disponível interpretação de e para ES-DE-EN-FR-IT-NL-PL-RO (línguas mais faladas com base no 

número de habitantes por país, de acordo com o EUROSTAT). 

DEBATE SOBRE A GESTÃO DA CRISE DA COVID-19 E O PLANO DE RECUPERAÇÃO 
Intervenção de Janez Lenarčič, comissário responsável pela gestão de crises 

Terça-feira, 30 de junho, das 15h00 às 16h00 

 

ORÇAMENTO – MAPA PREVISIONAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO CR PARA 2021  
Intervenção de Anders Knape (SE-PPE), presidente da Comissão dos Assuntos Financeiros e 

Administrativos  
Terça-feira, 30 de junho, das 16h15 às 17h00 

 

DEBATE SOBRE O PACTO ECOLÓGICO ENQUANTO ELEMENTO CENTRAL DA 
RECUPERAÇÃO DA CRISE DA COVID-19 A NÍVEL LOCAL E REGIONAL 

Intervenção de um(a) deputado/a ao Parlamento Europeu (a confirmar) 
Quarta-feira, 1 de julho, das 12h15 às 13h15 

 

DEBATE SOBRE O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS 
Intervenção de Dubravka Šuica, vice-presidente da Comissão responsável pela Democracia e 

Demografia 
Quarta-feira, 1 de julho, das 13h15 às 14h15 

 

A IMPORTÂNCIA DA UE PARA OS ÓRGÃOS DE PODER LOCAL E REGIONAL 
Intervenções dos membros 

Quarta-feira, 1 de julho, das 15h30 às 16h15 

 

DEBATE SOBRE O FUTURO QFP À LUZ DA RECUPERAÇÃO DA CRISE DA COVID-19 
Intervenção de Johannes Hahn, comissário do Orçamento e Administração 

Quinta-feira, 2 de julho, das 10h30 às 12h00 

 

DEBATE SOBRE OS ASPETOS ECONÓMICOS DA RECUPERAÇÃO DA CRISE DA COVID-19  
Intervenção de Thierry Breton, comissário responsável pelo mercado interno 

Quinta-feira, 2 de julho, das 12h45 às 14h15 
 
 
 

Atenção:  
Esta não é a versão definitiva da ordem do dia, que será definida pela Mesa em 29 de junho de 2020. 

*** 
Última atualização do documento: 02/07/2020 

*** 
O presente documento foi elaborado nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Regimento e pode ser consultado em: 

http://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda 
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Terça-feira, 30 de junho de 2020 
 

15h00 ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO PLENÁRIA  

 

1. Adoção da ordem do dia definitiva COR-2020-02391-00-03-CONVPOJ-TRA 

 

2. Aprovação da ata da 138.ª reunião plenária, realizada em 11 e 12 de fevereiro de 2020  

COR-2019-05751-00-01-PV-TRA, COR-2019-05751-00-00-PV-REF 

COR-2019-05751-01-00-PV-REF, COR-2019-05751-02-00-PV-REF 

COR-2019-05751-03-00-PV-REF, COR-2019-05751-04-00-PV-REF 

 

3. Comunicação do presidente 

 

 

 DEBATE SOBRE A GESTÃO DA CRISE DA COVID-19 E O PLANO DE 

RECUPERAÇÃO 

 

4. Intervenção de Janez Lenarčič, comissário responsável pela gestão de crises 

 

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

 

16h15 ORÇAMENTO 

PROJETO DE MAPA PREVISIONAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO CR PARA 

2021 

 

5. Intervenção de Anders Knape (SE-PPE), presidente da Comissão dos Assuntos Financeiros e 

Administrativos – CAFA  

 COR-2020-02391-05-00-PSP-TRA 

 COR-2020-02391-05-00-PSP-REF 

 COR-2020-02391-06-00-PSP-REF 

 COR-2020-02391-07-00-PSP-REF 

 COR-2020-02391-04-00-PSP-TRA 

 COR-2020-02391-04-00-PSP-REF 

 

 

17h00 INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS 
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Quarta-feira, 1 de julho de 2020 

 

A votação eletrónica estará aberta entre as 10h00m e as 14h30m (hora de Bruxelas). As 

hiperligações para a votação ficarão ativas no mesmo dia, no Portal dos Membros, no 

documento «Voting links for amendments» [Hiperligações para votação das propostas de 

alteração]. 

 

 

10h00 DEBATE SOBRE OS PARECERES  

 

Breve apresentação dos pareceres do CR a adotar 

 

6. Aplicação dos acordos de comércio livre (ACL): o ponto de vista local e regional 

Parecer de iniciativa 

COR-2019-04764-00-02-PAC-TRA – ECON-VII/001 

Relator: Michael Murphy (IE-PPE) 

 

7. Pacote Serviços: Uma perspetiva atualizada dos órgãos de poder local e regional da Europa 

COR-2020-00150-00-02-PAC-TRA - ECON-VII/003 

Relator: Jean-Luc Vanraes (BE-Renew) 

 

8. Balanço de qualidade da Diretiva-Quadro Água, da Diretiva Águas Subterrâneas, da Diretiva 

Normas de Qualidade Ambiental e da Diretiva Inundações 

Parecer de iniciativa 

COR-2020-00541-00-01-PAC-TRA – ENVE-VII/001 

Relator: Piotr Całbecki (PL-PPE) 

 

9. O futuro da política de ar limpo da UE no âmbito da ambição de poluição zero 

Parecer de prospetiva 

COR-2020-00540-00-01-PAC-TRA – ENVE-VII/003 

Relator: János Ádám Karácsony (HU-PPE) 

 

10. Rumo a um roteiro para o hidrogénio limpo: contributo dos órgãos de poder local e regional 

para uma Europa com impacto neutro no clima 

Parecer de iniciativa 

COR-2020-00549-00-01-PAC-TRA – ENVE-VII/004 

Relatora: Birgit Honé (DE-PSE) 

 

Debate com os relatores e membros do CR  

 

 

11h30 – 12h15 INTERVALO 

 

 

12h15 DEBATE SOBRE O PACTO ECOLÓGICO ENQUANTO ELEMENTO 

CENTRAL DA RECUPERAÇÃO DA CRISE DA COVID-19 A NÍVEL LOCAL E 

REGIONAL 

 

Breve apresentação dos pareceres do CR a adotar 

 

11. Lei Europeia do Clima: estabelecer o quadro para alcançar a neutralidade climática 
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COR-2020-01361-00-01-PAC-TRA – ENVE-VII/005 

Relator: Juan Manuel Moreno Bonilla (ES-PPE) 

 

12. A intensificação da ação da UE para proteger e restaurar as florestas a nível mundial 

Parecer de iniciativa 

COR-2019-04601-00-02-PAC-TRA – NAT-VII/002 

Relator: Roby Biwer (LU-PSE) 

 

13. Fundo para uma Transição Justa 

COR-2020-00418-00-02-PAC-TRA – COTER-VII/002 

Relator-geral: Vojko Obersnel (HR-PSE) 

 

14. Intervenção de um(a) deputado/a ao Parlamento Europeu (a confirmar)  

COR-2020-02391-02-00-PSP-TRA 

 

Debate com os relatores e membros do CR 

 

 

13h15 DEBATE SOBRE O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS  

 

15. Intervenção de Dubravka Šuica, vice-presidente da Comissão responsável pela Democracia e 

Demografia 

COR-2020-02391-03-00-PSP-TRA 

 

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

 

14h15 – 15h30  INTERVALO 

 

 

15h30 A IMPORTÂNCIA DA UE PARA OS ÓRGÃOS DE PODER LOCAL E REGIONAL 

 

16. Intervenções sobre:  

 

 Cooperação transfronteiriça no contexto da crise da COVID-19, por Muhterem Aras 

(DE-Verdes), Marjon de Hoon-Veelenturf (NL-PPE), Helma Kuhn-Theis (DE-PPE) 

 O turismo após a crise da COVID-19, por Zdeněk Hřib (CZ-Verdes), Juan José Martínez 

Lozano (ES-Renew), Adam Struzik (PL-PPE), Karl Vanlouwe (BE-AE) 

 A transição digital e a crise da COVID-19, por Dietmar Brockes (DE-Renew), Mikk Pikkmets 

(ET-Renew) 

 O risco de crise nas regiões dependentes da indústria automóvel, por Carlos Aguilar 

Vázquez (ES-Renew) 
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16h30 DEBATE SOBRE AS RESOLUÇÕES  

 

17. Projeto de resolução – Revisão do QFP e Plano de Investimento para uma Europa 

Sustentável1 

COR-2020-02639-00-01-PRES-TRA – RESOL-VII/006 

 

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

18. Projeto de resolução – As prioridades do Comité das Regiões Europeu para 

2020-2025 – A Europa mais próxima dos cidadãos2  

COR-2020-01392-00-02-PRES-TRA – RESOL-VII/004 

 

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

19. Projeto de resolução – Propostas do CR tendo em vista o programa de trabalho da 

Comissão Europeia para 20213 

COR-2020-02622-00-01-PRES-TRA – RESOL-VII/007 

 

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

 

17h00  INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 

                                                      
1
 Resolução apresentada em conformidade com o disposto no artigo 45.º, n.º 3, alínea a), do Regimento. 

2
  Resolução apresentada em conformidade com o disposto no artigo 45.º, n.º 3, alínea a), do Regimento. 

3
  Resolução apresentada em conformidade com o disposto no artigo 45.º, n.º 3, alínea a), do Regimento. 
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Quinta-feira, 2 de julho de 2020 

 

10h00 REINÍCIO DOS TRABALHOS  

ANÚNCIO DOS RESULTADOS DA VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

ALTERAÇÃO, DOS OITO PARECERES E DAS TRÊS RESOLUÇÕES 

(Parte audiovisual da reunião através do sistema Interactio) 

 

20. A votação dos projetos de parecer e projetos de resolução finais, alterados em conformidade, 

inicia-se assim que o resultado da votação das propostas de alteração for conhecido e 

publicado no Portal dos Membros. A hora de início e fim da votação é também confirmada em 

mensagem de correio eletrónico enviada aos membros e aos suplentes devidamente 

mandatados. A votação decorrerá previsivelmente entre as 10 e as 12 horas (hora de 

Bruxelas). As hiperligações para a votação ficarão ativas no Portal dos Membros, no 

documento «Voting links for final opinions/resolutions» [Hiperligações para votação dos 

pareceres/resoluções finais]. Os resultados das votações finais serão anunciados logo que 

possível e disponibilizados por via eletrónica. 

 

21. Eleição dos membros da Mesa (COR-2020-002391-00-00-PSP-REF)  

 

22. Novos membros e suplentes do CR (COR-2020-002391-00-00-PSP-TRA)  

 

23. Relatório sobre o impacto dos pareceres do CR (COR-2020-002391-01-00-PSP-TRA, 

COR-2020-002391-01-00-PSP-REF, COR-2020-002391-02-00-PSP-REF) 

 

10h30 DEBATE SOBRE O FUTURO QFP À LUZ DA RECUPERAÇÃO DA CRISE 

DA COVID-19 

 

24. Intervenção de Johannes Hahn, comissário do Orçamento e Administração 

  

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

 

12h00 – 12h45 INTERVALO  

 

 

12h45 DEBATE SOBRE OS ASPETOS ECONÓMICOS DA RECUPERAÇÃO DA 

CRISE DA COVID-19  

 

25. Intervenção de Thierry Breton, comissário responsável pelo mercado interno 

 

Debate com membros do Comité das Regiões Europeu 

 

14h15 OUTROS ASSUNTOS  

 

26. Diversos 

 

27. Data da próxima reunião 

 

14h30 ENCERRAMENTO DA REUNIÃO PLENÁRIA 

 


