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PT 

 
 

Bruxelas, 5 de fevereiro de 2021 

 

CONVOCATÓRIA 

 

VII mandato – Comissão SEDEC 

 

À luz da crise atual da COVID-19, e em conformidade com a recente decisão do presidente do CR, 

esta reunião será realizada à distância, não sendo possível a participação presencial. 

 

Não é possível votar nas propostas de alteração e nos pareceres durante a reunião da comissão. A 

votação terá lugar à distância nos dias imediatamente a seguir à reunião. 

 

Os membros receberão um GUIA PRÁTICO para a ligação à plataforma de reuniões à distância. Todos 

os documentos da reunião estão disponíveis exclusivamente no Portal dos Membros. 

 

Reunião n.º 6 

Presidente Anne Karjalainen (FI-PSE) 

Local Comité das Regiões, Rue Belliard/Belliardstraat 101 – 1040 

Bruxelles/Brussel (sala JDE 52) 

Data 17/02/2021 11:00 - 18:30 

Prazo para apresentação de 

alterações 

04/02/2021 15:00 (hora de Bruxelas) 

Prazo para apresentação de 

delegações de presença 

16/02/2021, às 24 horas (hora de Bruxelas) 

 

 

Projeto de ordem do dia: 

 

1. Adoção do projeto de ordem do dia 

COR-2021-00116-00-04-CONVPOJ-TRA 

 

2. Aprovação da ata da 5.ª reunião 

COR-2020-05935-00-01-PV-TRA 

 

3. Comunicação da presidente 
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COR-2021-00055-00-00-LET-TRA  

 

4. Organização dos trabalhos futuros 

 

Para decisão: 

 

4.1 Pareceres com base em consultas, artigo 41.º, alínea a) – Designação de relatores 

 

4.2 Pareceres de iniciativa, artigo 41.º, alínea b), subalínea i) 

 Decisão de elaboração de parecer 

 Designação de relatores 

 

4.3 Pareceres de iniciativa, artigo 41.º, alínea b), subalínea ii) 

 Decisão de pedido de autorização à Mesa para elaboração de parecer 

 Designação provisória de relatores 

 

4.4 Decisão de não elaboração de parecer 

 

4.5 Programa dos trabalhos em curso e decisão de atribuições pelo presidente 

COR-2021-00052-00-00-TCD-TRA 

 

Para debate: 

 

4.6 Seguimento dado aos pareceres 

COR-2021-00053-00-00-TCD-TRA 

 

Para decisão: 

 

5. Contributo da Comissão SEDEC para o relatório de impacto de 2020 

COR-2020-05938-00-00-TCD-TRA  

 

6. Debate sobre o programa de trabalho da Comissão SEDEC para 2021 

COR-2020-05934-00-00-TCD-TRA 

 

7. Pareceres – primeiro debate e adoção 

 

7.1  Título Uma União da igualdade: Plano de Ação da UE contra o 

Racismo 2020-2025 

 Relatora Yoomi Renström (SE-PSE) 

 

Documento da Comissão Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões – Uma União da igualdade: plano de ação da UE 

contra o racismo 2020-2025 

COM(2020) 565 final 

 Documento COR-2020-04617-00-00-PA-TRA 
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 Tipo de parecer Parecer de iniciativa 

 Dossiê SEDEC-VII/009 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 17 de fevereiro de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 7 de maio de 2021 

 

7.2  Título Os meios de comunicação social na Década Digital: um 

plano de ação 

 Relator Jan Trei (EE-PPE) 

 

Documento da Comissão Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões – Os meios de comunicação social da Europa na 

Década Digital: plano de ação para apoiar a recuperação e a 

transformação 

COM(2020) 784 final 

 Documento COR-2021-00051-00-00-PA-TRA 

 Tipo de parecer Parecer de iniciativa 

 Dossiê SEDEC-VII/018 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 17 de fevereiro de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 7 de maio de 2021 

 

7.3  Título Salários mínimos adequados na União Europeia 

 Relator Peter Kaiser (AT-PSE) 

 

Documento da Comissão Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a salários mínimos adequados na União Europeia 

COM(2020) 682 final 

 

Documento de trabalho dos serviços da Comissão – Avaliação 

de impacto que acompanha a Proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos 

adequados na União Europeia 

SWD (2020) 245 final 

 

Documento de trabalho dos serviços da Comissão – Relatório 

do resumo da avaliação de impacto que acompanha o 

documento Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa a salários mínimos adequados na União 

Europeia 

SWD(2020) 246 final 

 

Avaliação de impacto – Parecer do Comité 

SEC(2020) 362 final 

 Documento COR-2020-05859-00-00-PA-TRA 
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 Tipo de parecer Consulta obrigatória 

 Dossiê SEDEC-VII/014 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 17 de fevereiro de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 19 de março de 2021 

 

8. Pareceres – debate de orientação  

 

8.1  Título A aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais numa 

perspetiva local e regional 

 Relatora-geral Anne Karjalainen 

 Documento da Comissão Consulta da Presidência portuguesa 

 Documento  

 Tipo de parecer  

 Dossiê  

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão  

 Adoção prevista na plenária de 6 de maio de 2021 

 

9. Pareceres – primeiro debate e adoção 

 

9.1  Título Concretizar o Espaço Europeu da Educação até 2025 

 Relator Emil Boc (RO-PPE) 

 

Documento da Comissão Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões – Concretizar o Espaço Europeu da Educação até 

2025 

COM(2020) 625 final 

 

Documento de trabalho dos serviços da Comissão que 

acompanha a Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu 

e ao Comité das Regiões – Concretizar o Espaço Europeu da 

Educação até 2025 

SWD(2020) 212 final 

 Documento COR-2020-04756-00-00-PA-TRA 

 Tipo de parecer Parecer de iniciativa 

 Dossiê SEDEC-VII/012 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 17 de fevereiro de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 19 de março de 2021 

 

10. Pareceres – troca de pontos de vista 
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10.1  Título Plano de ação para a economia social 

 Relator Mikel Irujo Amezaga (ES-AE) 

 Documento da Comissão  

 Documento COR-2020-05860-00-00-DT-TRA 

 Tipo de parecer Consulta facultativa (parecer de prospetiva) 

 Dossiê SEDEC-VII/016 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 25 de maio de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 2 de julho de 2021 

 

10.2  Título União da Igualdade: Estratégia para a igualdade de 

tratamento das pessoas LGBTIQ 2020-2025 

 Relatora Kate Feeney (IE-Renew) 

 

Documento da Comissão Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões – União da Igualdade: Estratégia para a igualdade 

de tratamento das pessoas LGBTIQ 2020-2025 

COM(2020) 698 final 

 Documento COR-2020-05861-00-00-DT-TRA 

 Tipo de parecer Parecer de iniciativa 

 Dossiê SEDEC-VII/015 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 25 de maio de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 14 de outubro de 2021 

 

10.3  Título Plano para o futuro dos prestadores de cuidados e 

cuidadores – Oportunidades locais e regionais no contexto 

de um desafio europeu 

 Relator Heinrich Dorner (AT-PSE) 

 Documento da Comissão Não se aplica 

 Documento COR-2020-05862-00-00-DT-TRA 

 Tipo de parecer Parecer de iniciativa 

 Dossiê SEDEC-VII/017 

 Intervenção de  

 Adoção prevista em comissão 25 de maio de 2021 

 Adoção prevista na plenária de 14 de outubro de 2021 

 

 

11. Debate sobre o Parecer (NAT) – Experiências e ensinamentos retirados pelos municípios e 

regiões durante a crise da COVID-19 

 Apresentação do projeto de parecer pela relatora da Comissão NAT, Joke Schauvliege 

(BE-PPE) 

 

12. Diversos 
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13. Confirmação da data da próxima reunião: 25 de maio de 2021 

 

 Encerramento da reunião 

 

 

Línguas de trabalho: 23 BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/

PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 

Interpretação: 

(os participantes podem falar 

nestas línguas) 

9 ES/DE/ET/EN/FR/IT/HU/PL/RO 

(as intervenções podem ser 

ouvidas nestas línguas) 

9 ES/DE/ET/EN/FR/IT/HU/PL/RO  

 

As propostas de alteração devem ser enviadas através da ferramenta em linha para apresentação das 

propostas de alteração (disponível no Portal dos Membros: https://memportal.cor.europa.eu/). 

 

N.B.: As despesas de viagem e as ajudas de custo por dia de reunião serão pagas apenas aos 

membros da comissão e aos suplentes designados para esta reunião. 

 

Os membros devem usar o sistema em linha para a delegação de presença e do direito de 

voto, a fim de confirmarem que participarão na reunião ou de informarem o secretariado da 

delegação de presença noutro membro ou num suplente, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do 

Regimento. O sistema em linha está disponível através do Portal dos Membros no sítio Web 

do CR. 

 

Os membros têm à sua disposição um serviço de assistência informática (helpdesk) para 

qualquer tipo de problema (+32 2 546 96 97; correio eletrónico: 

helpdesk@cor.europa.eu). 

 

_____________ 
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Esta reunião realizar-se-á em linha, não sendo possível participar de forma presencial.  Os membros 

receberão as informações necessárias para se ligarem à plataforma de reuniões à distância em tempo útil 

antes da reunião. A participação como membro (ou suplente) e o direito a receber qualquer pagamento 

ou reembolso estão sujeitos 1) à validade do mandato na qualidade de membro do Comité das Regiões à 

data da reunião, e 2) aos regulamentos do CR pertinentes aplicáveis às reuniões em linha em vigor à data 

da reunião1. 

 

Os membros e os suplentes devidamente mandatados que desejem participar à distância têm direito a 

ajudas de custo por dia de reunião à distância, em conformidade com o Regulamento n.º 14/2020, de 23 

de junho de 2020, como alterado pelo Regulamento n.º 21/2020, de 9 de outubro de 2020. A ordem do 

dia é enviada a todos os membros da Comissão SEDEC para informação. A participação como membro 

(ou suplente) e o direito a receber qualquer pagamento ou reembolso estão sujeitos 1) à validade do 

mandato na qualidade de membro do Comité das Regiões à data da reunião, e 2) aos regulamentos do 

CR pertinentes aplicáveis às reuniões em linha em vigor à data da reunião2. 

 

Os membros e os suplentes devidamente mandatados que participem à distância em tais reuniões têm 

direito a ajudas de custo por dia de reunião à distância, em conformidade com o Regulamento 

n.º 14/2020, de 23 de junho de 2020, como alterado pelo Regulamento n.º 21/2020, de 9 de outubro de 

2020. 

 

Os membros devem usar o sistema em linha para a delegação de presença e do direito de voto, a fim de 

confirmarem que participarão na reunião em linha ou de informarem o secretariado da delegação de 

presença noutro membro ou num suplente, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do Regimento. O sistema em 

linha está disponível através do Portal dos Membros no sítio Web do CR. 

 

Os membros têm à sua disposição um serviço de assistência informática (helpdesk) para qualquer tipo de 

problema (+32 2 546 96 97; correio eletrónico: helpdesk@cor.europa.eu). 

 

                                                      
1
 Nos termos do Regulamento da Mesa que estabelece instruções para a organização da Assembleia Plenária e das reuniões da Mesa e de 

comissão do Comité das Regiões Europeu durante a pandemia de COVID-19 e do Regulamento 10/2020 relativo ao pagamento de 

uma ajuda de custo por dia de reunião à distância para os membros e suplentes devidamente mandatados do Comité das Regiões 

Europeu, adotados na reunião da Mesa de 18 de maio de 2020. 

2
 Nos termos do Regulamento da Mesa que estabelece instruções para a organização da Assembleia Plenária e das reuniões da Mesa e de 

comissão do Comité das Regiões Europeu durante a pandemia de COVID-19 e do Regulamento 10/2020 relativo ao pagamento de 

uma ajuda de custo por dia de reunião à distância para os membros e suplentes devidamente mandatados do Comité das Regiões 

Europeu, adotados na reunião da Mesa de 18 de maio de 2020. 


