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Trabalhos em curso

Decisão delegada da Comissão que complementa o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos sistemas aplicáveis para avaliar e
verificar a constância dos desempenhos dos kits de balaustradas e kits de grades de
segurança destinados a serem utilizados no quadro de trabalhos de construção unicamente
para prevenir quedas e que não estejam sujeitos às cargas verticais da estrutura
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2660(DEA)

Fundo

IMCO

Transferência de dotações INFO 01/2018 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2018/2242(GBD)

Fundo

BUDG

Comercialização e utilização de precursores de explosivos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0103(COD)

Andrejs MAMIKINS [S&D]

LIBE

Fundo
Proposta de transferência de dotações INF 3/2017 - SEAE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2017/2267(GBD)

Fundo

BUDG

Proposta de transferência de dotações INF 8/2016 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2016/2287(GBD)

Fundo

BUDG

Proposta de transferência de dotações - Orçamento para 2016 - Agência de
Aprovisionamento da Euratom (AAE)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2016/2207(GBD)
BUDG

Notificação sobre a apresentação de um projeto de construção (ampliação das instalações)
pela Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2016/2091(GBD)
BUDG

Transferência de dotações - Orçamento para 2015 - Agência de Aprovisionamento da
Euratom (AA)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2333(GBD)
BUDG

Controlo da aquisição e da detenção de armas
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Vicky FORD [ECR]

2015/0269(COD)
IMCO

Fundo, cooperação reforçada
Transferência de dotações - Orçamento 2015 - Agência de Aprovisionamento da Euratom
(AAE)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo
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2015/2314(GBD)
BUDG
2

Arrendamento de espaços de escritórios para a delegação da União Europeia à China SEAE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2308(GBD)
BUDG

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie
(Article 203)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2300(GBD)
BUDG

Transferência de dotações 1/2015 - Gabinete BEREC
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2145(GBD)
BUDG

Transferência de dotações - Gabinete do ORECE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2030(GBD)
BUDG

Regulamento Delegado da Comissão que completa e altera a Diretiva 2014/94/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos pontos de carregamento para
veículos a motor de categoria L, ao fornecimento de eletricidade a partir da rede terrestre às
embarcações de navegação interior, ao fornecimento de hidrogénio para os transportes
rodoviários e ao fornecimento de gás natural para os transportes rodoviários e por vias
navegáveis e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2018/674
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2794(DEA)
TRAN

Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas utilizadas em
determinados motores de combustão
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2793(DEA)
ENVI

Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção relativa à utilização de ftalato de bis(2-etil-hexilo)
(DEHP) em determinados componentes de borracha utilizados em sistemas de motores
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2792(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa ovo em pó
no seu anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/2791(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa mel no seu
anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada
Trabalhos em curso

2019/2790(DEA)
ENVI
3

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa vinagre no
seu anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2789(DEA)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa
Saccharomyces cerevisiae no seu anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2788(DEA)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa sumo de
maçã concentrado no seu anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2787(DEA)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa queijo no
seu anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2786(DEA)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa D-frutose no
seu anexo I
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2785(DEA)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera os anexos do Regulamento (CE) n.º
1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à instituição de uma
Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS)
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2784(DEA)
REGI

Diretiva da Comissão que altera o anexo III da Diretiva 2002/49/CE no que respeita ao
estabelecimento de métodos de avaliação dos efeitos prejudiciais do ruído ambiente
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2783(RPS)
ENVI

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota
determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º
1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito às normas
internacionais de contabilidade 1, 8, 34, 37 e 38, às normas internacionais de relato
financeiro 2, 3 e 6, às interpretações 12, 19, 20 e 22 do Comité de Interpretação das
Normas Internacionais de Relato Financeiro e à interpretação 32 do Comité Permanente de
Interpretações (Texto relevante para efeitos do EEE)
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo, cooperação reforçada
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2019/2782(RPS)
ECON

4

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota certas
normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito às Normas Internacionais de
Contabilidade 1 e 8
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo, cooperação reforçada

2019/2781(RPS)
ECON

Diretiva Delegada da Comissão que complementa a Diretiva (UE) 2017/2397 do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas de competência e aos
conhecimentos e aptidões correspondentes, para os exames práticos, a homologação de
simuladores e a aptidão médica
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/2780(DEA)
TRAN

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 692/2011 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas europeias sobre o turismo no
que respeita aos prazos de transmissão e à adaptação dos anexos I e II
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2778(DEA)
TRAN

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/2031 do
Parlamento Europeu e do Conselho mediante o estabelecimento da lista de pragas
prioritárias
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2777(DEA)
AGRI

Regulamento da Comissão que altera e retifica os anexos II, III e V do Regulamento (CE)
n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2779(RPS)
ENVI

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 546/2011 no que respeita à
avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo, cooperação reforçada

2019/2776(RPS)
ENVI

Diretiva da Comissão que altera o anexo II, apêndice C, da Diretiva 2009/48/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho para fins de adoção de valores-limite específicos para
as substâncias químicas utilizadas em determinados brinquedos, no que respeita ao
formaldeído
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2775(RPS)
IMCO

Diretiva da Comissão que altera, para fins de adaptação ao progresso técnico e científico, o
anexo II, parte III, ponto 13, da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à segurança dos brinquedos, no que se refere ao alumínio
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2774(RPS)
IMCO

5

Regulamento Delegado da Comissão que substitui o anexo I do Regulamento (UE)
2019/788 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a iniciativa de cidadania europeia
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2772(DEA)

Fundo

AFCO

Regulamento Delegado da Comissão que altera os anexos I e V do Regulamento (UE) n.º
649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à exportação e importação de
produtos químicos perigosos
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/2771(DEA)

Fundo

ENVI

Regulamento da Comissão que altera o anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação e autorização dos
produtos químicos, bem como as restrições aplicáveis a estas substâncias (REACH)
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2773(RPS)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comissão Europeia
Processo de quitação

2019/2055(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
Processo de quitação

2019/2056(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Conselho e Conselho Europeu
Processo de quitação

2019/2057(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça
Processo de quitação

2019/2058(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Tribunal de Contas
Processo de quitação

2019/2059(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comité Económico e Social Europeu
Processo de quitação
Fundo

2019/2060(DEC)
CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comité Europeu das Regiões
Processo de quitação
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2061(DEC)
CONT
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Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Provedor de Justiça Europeu
Processo de quitação

2019/2062(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Autoridade Europeia para a Proteção de Dados
Processo de quitação

2019/2063(DEC)

Fundo

CONT

Comissão Europeia : Contas anuais consolidadas da União Europeia - Exercício de 2018 Serviço Europeu para a Ação Externa
Processo de quitação

2019/2064(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - 8.º, 9.º 10.º e 11.º FED
Processo de quitação

2019/2065(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional
(CEDEFOP)
Processo de quitação

2019/2066(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
(EUROFOUND)
Processo de quitação

2019/2067(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT)
Processo de quitação

2019/2069(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA)
Processo de quitação

2019/2068(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência Europeia do Ambiente (AEA)
Processo de quitação

2019/2070(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA)
Processo de quitação

2019/2071(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT)
Processo de quitação
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2072(DEC)
CONT

7

Quitação 2018 : Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
Processo de quitação

2019/2073(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (Eurojust)
Processo de quitação

2019/2074(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Fundação Europeia para a Formação (ETF)
Processo de quitação

2019/2075(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)
Processo de quitação

2019/2076(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA)
Processo de quitação

2019/2077(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
Processo de quitação

2019/2078(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)
Processo de quitação

2019/2079(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação
(ENISA)
Processo de quitação

2019/2080(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência Ferroviária da União Europeia (ERA)
Processo de quitação

2019/2081(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL)
Processo de quitação

2019/2082(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX)
Processo de quitação
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2083(DEC)
CONT

8

Quitação 2018 : Agência do GNSS Europeu (GSA)
Processo de quitação

2019/2084(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência do GNSS Europeu (GSA)
Processo de quitação

2019/2085(DEC)

Fundo

CONT

Agência Europeia dos Produtos Químicos (AEPC)
Processo de quitação

2019/2086(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência de Aprovisionamento da Euratom (AA)
Processo de quitação

2019/2087(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018: Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (EUROPOL)
Processo de quitação

2019/2088(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
Processo de quitação

2019/2089(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Autoridade Bancária Europeia (ABE)
Processo de quitação

2019/2090(DEC)

Fundo

CONT

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento das agências da União Europeia
para o exercício de 2018 : desempenho, gestão financeira e controlo
Processo de quitação

2019/2098(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(EIOPA )
Processo de quitação

2019/2091(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)
Processo de quitação

2019/2092(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)
Processo de quitação
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2093(DEC)
CONT
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Quitação 2018 : Organismo dos Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas
(ORECE)
Processo de quitação

2019/2094(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
Processo de quitação

2019/2095(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)
Processo de quitação

2019/2096(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas
Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA)
Processo de quitação

2019/2097(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Organização Internacional de Energia de Fusão (ITER)
Processo de quitação

2019/2099(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Empresa comum - Segurança da navegação aérea (SESAR)
Processo de quitação

2019/2100(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Empresa comum - Aeronáutica e ambiente (CLEAN SKY)
Processo de quitação

2019/2101(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Empresa comum Bioindústrias (BBI)
Processo de quitação

2019/2102(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Empresa comum - Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2 (IMI)
Processo de quitação

2019/2103(DEC)

Fundo

CONT

Quitação 2018 : Empresa comum - Pilhas de Combustível e Hidrogénio (FCH)
Processo de quitação
Fundo

2019/2104(DEC)
CONT

Quitação 2018 : Empresa Comum Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Processo de quitação
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2105(DEC)
CONT
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Quitação 2018 : Empresa comum - Componentes e Sistemas Eletrónicos para a Liderança
Europeia (ECSEL)
Processo de quitação
Fundo

2019/2106(DEC)
CONT

Quitação 2018 : Relatórios especiais do Tribunal de Contas
Processo de quitação
Fundo

2019/2107(DEC)
CONT

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1099/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da energia, no que se refere às atualizações
das estatísticas anuais, mensais e mensais a curto prazo da energia
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2770(RPS)
ITRE

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2017/653 a
fim de alinhar a disposição transitória para os produtores de PRIIP que oferecem como
opções de investimento subjacentes unidades de fundos, como referido no artigo 32.º do
Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, com o período de
isenção prorrogado previsto nesse artigo
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2765(DEA)
ECON

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/625 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos casos de suspeita de
incumprimento ou de incumprimento comprovado das regras da União aplicáveis à
utilização ou aos resíduos de substâncias farmacologicamente ativas autorizadas em
medicamentos veterinários ou como aditivos para a alimentação animal ou das regras da
União aplicáveis à utilização ou aos resíduos de substâncias farmacologicamente ativas
proibidas ou não autorizadas
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/2762(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação
sobre a homogeneidade das posições em risco subjacentes a titularizações
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2759(DEA)
ECON

Decisão da Comissão relativa ao documento de referência setorial sobre melhores práticas
de gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental setorial e indicadores de
excelência para o setor da gestão de resíduos, nos termos do Regulamento (CE) n.º
1221/2009 relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de
ecogestão e auditoria (EMAS)
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2769(RPS)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que complementa a Diretiva 2003/87/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às medidas adotadas pela
Organização da Aviação Civil Internacional para a monitorização, a comunicação e a
verificação das emissões da aviação, para efeitos da aplicação de uma medida baseada no
mercado global
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada
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2019/2768(DEA)
ENVI
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Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) n.º 1295/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho estabelecendo indicadores de desempenho
qualitativos e quantitativos adicionais
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2758(DEA)
CULT

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/625 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere ao Documento Sanitário Comum de
Entrada que acompanha as remessas de animais e mercadorias até ao seu destino
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/2766(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/625 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às condições de monitorização do
transporte e da chegada de remessas de determinadas mercadorias, desde o posto de
controlo fronteiriço de chegada até ao estabelecimento do local de destino na União
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/2760(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera a Diretiva (UE) 2016/97 do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que
adaptam os montantes de base em euros para efeitos do seguro de responsabilidade civil
profissional e da capacidade financeira dos mediadores de seguros e de resseguros
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2767(DEA)
ECON

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às regras aplicáveis aos
estabelecimentos que detêm animais terrestres e aos centros de incubação, e à
rastreabilidade de determinados animais terrestres detidos e ovos para incubação
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/2764(DEA)
AGRI

Regulamento Delegado da Comissão que retifica a versão em língua romena do
Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão, que completa a Diretiva 2009/138/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso à atividade de seguros e
resseguros e ao seu exercício (Solvência II)
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2761(DEA)
ECON

DECISÃO DELEGADA da Comissão que complementa a Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a uma metodologia comum e a
requisitos mínimos de qualidade para a medição uniforme dos níveis de resíduos
alimentares
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2757(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/98 da
Comissão, relativo à execução das obrigações internacionais da União, nos termos do
artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, ao abrigo da Convenção Internacional para a Conservação dos Tunídeos do
Atlântico e da Convenção sobre a Futura Cooperação Multilateral nas Pescarias do
Noroeste do Atlântico
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo
Trabalhos em curso

2019/2756(DEA)
PECH
12

Nomeação da Presidente do Banco Central Europeu — Candidata: Christine LAGARDE
Processos não legislativos

2019/0810(NLE)

Roberto GUALTIERI [S&D]

ECON

Fundo
Transferência de dotações n.º 1/2019 - Secção IX – Autoridade Europeia para a Proteção
de Dados
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2054(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Fundo
Projeto de regulamento da Comissão que estabelece a "lista Prodcom" de produtos
industriais conforme o disposto no Regulamento (CEE) n.º 3924/91 do Conselho
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2753(RPS)
ITRE

Regulamento da Comissão que aplica o Regulamento (CE) n.º 808/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre a sociedade da
informação
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2752(RPS)
ITRE

Regulamento da Comissão que altera e corrige o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que
diz respeito aos teores máximos de ácido erúcico e de ácido cianídrico em determinados
géneros alimentícios
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2751(RPS)
ENVI

Regulamento da Comissão que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) n.º
396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de
resíduos de amitrol, fipronil, flupirsulfurão metilo, imazossulfurão, isoproturão,
ortossulfamurão e triassulfurão no interior e à superfície de certos produtos
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2750(RPS)
ENVI

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 582/2011 no que se refere às
estratégias auxiliares em matéria de emissões (AES), ao acesso às informações do sistema
OBD dos veículos e às informações relativas à reparação e manutenção de veículos, à
medição das emissões durante os períodos de arranque do motor a frio e à utilização de
sistemas portáteis de medição de emissões (PEMS) para medir o número de partículas, no
que diz respeito aos veículos pesados
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2749(RPS)
ENVI

Tranferência de dotações INF 2/2019 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2053(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Transferência de dotaçãoes V/AB-03/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2043(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Fundo
Regulamento da Comissão que altera o anexo X do Regulamento (CE) n.º 999/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às análises suplementares dos casos
positivos de encefalopatias espongiformes transmissíveis em ovinos e caprinos
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2748(RPS)

Fundo

ENVI

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 2073/2005 no que diz
respeito a Salmonella em carne de répteis
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2747(RPS)

Fundo

ENVI

Regulamento da Comissão que altera os anexos I, VII e VIII do Regulamento (CE) n.º
999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere a medidas de
erradicação de encefalopatias espongiformes transmissíveis em caprinos e raças
ameaçadas
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2746(RPS)

Fundo

ENVI

Nomeação de um membro da Comissão Europeia - Kadri SIMSON (EE)
Processos não legislativos

2019/0809(NLE)

Fundo

ITRE

Nomeação de um membro da Comissão Europeia - Ioan Mircea PASCU (RO)
Processos não legislativos
Fundo

2019/0808(NLE)
REGI

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0151(COD)
ITRE

Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
para o período 2021-2027: Dinamizar os Talentos e as Capacidades de Inovação da Europa
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0152(COD)
ITRE

Regulamento da Comissão relativo aos valores de referência para a tomada de medidas
para substâncias farmacologicamente ativas não autorizadas presentes nos géneros
alimentícios de origem animal e que revoga a Decisão 2005/34/CE
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2745(RPS)
ENVI
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Diretiva da Comissão que altera os anexos I, III, V e VI da Diretiva 2000/54/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a adaptações de carácter
exclusivamente técnico
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2744(RPS)

Fundo

JURI

Diretiva da Comissão que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição
profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva
2000/39/CE da Comissão
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2743(RPS)

Fundo

EMPL

Regulamento da Comissão que altera os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) n.º
396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de
resíduos de 1 decanol, 2,4 D, ABE IT 56, ciprodinil, dimetenamida, álcoois gordos,
florpirauxifen benzilo, fludioxonil, fluopirame, mepiquato, pendimetalina, picolinafena,
piraflufena etilo, piridabena, ácido S abcísico e trifloxistrobina no interior e à superfície de
certos produtos
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2742(RPS)

Fundo

ENVI

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que diz
respeito aos teores máximos de citrinina em suplementos alimentares à base de arroz
fermentado com levedura vermelha Monascus purpureus
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2741(RPS)

Fundo

ENVI

Decisão de execução do Conselho que aprova a celebração, pela Eurojust, do Acordo de
Cooperação entre a Eurojust e a Sérvia
* Processo de consulta

2019/0807(CNS)

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

LIBE

Fundo
Regulamento da Comissão que altera e retifica o anexo I da Diretiva 2002/32/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos de
determinadas substâncias indesejáveis nos alimentos para animais
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo, cooperação reforçada

2019/2740(RPS)
ENVI

Diretiva da Comissão que altera os anexos I, II e III da Diretiva 89/656/CEE do Conselho no
que se refere a adaptações estritamente técnicas
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2739(RPS)
EMPL

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 no que se refere à
rastreabilidade de determinados subprodutos animais e produtos derivados
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2736(RPS)
ENVI

15

Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 1230/2012 no que se refere
aos requisitos de homologação de determinados veículos a motor equipados com cabinas
alongadas e de dispositivos e equipamentos aerodinâmicos para veículos a motor e seus
reboques
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2735(RPS)
IMCO

Regulamento da Comissão que altera o anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2728(RPS)
ENVI

Regulamento da Comissão que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005
do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de
imazalil no interior e à superfície de certos produtos
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2727(RPS)
ENVI

Transferência de dotaçãoes V/AB-12/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2052(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-11/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2051(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-10/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2050(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-09/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2049(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-08/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2048(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-07/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2047(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Transferência de dotaçãoes V/AB-06/T/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2046(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-05/T/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2045(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-04/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2044(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações INF 3/2019 - Secção IV - Tribunal de Justiça
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2040(GBD)
BUDG

Fundo
Diretiva da Comissão que altera os anexos II e IV da Diretiva 92/29/CEE do Conselho no
que se refere às adaptações estritamente técnicas
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2726(RPS)
EMPL

Regulamento da Comissão que corrige a versão em língua alemã do Regulamento (UE)
2017/1151, que completa o Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos
veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação
relativa à reparação e manutenção de veículos, que altera a Diretiva 2007/46/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 692/2008 da Comissão e o
Regulamento (UE) n.º 1230/2012 da Comissão, e revoga o Regulamento (CE) n.º 692/2008
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo, cooperação reforçada

2019/2725(RPS)
ENVI

Regulamento da Comissão que altera o anexo V do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2724(RPS)
ENVI

Transferência de dotações DEC 06/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2038(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Celebração de um acordo com os Estados Unidos da América sobre a atribuição aos
Estados Unidos de uma parte no contingente pautal estabelecido pelo Regulamento (CE)
n.º 617/2009, de 13 de julho de 2009, que abre um contingente pautal autónomo de
importação de carne de bovino de alta qualidade
Processos não legislativos
Fundo

2019/0142(NLE)
INTA

Transferência de dotações DEC 11/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2030(GBD)
BUDG

Fundo
Projeto de orçamento retificativo n.º 4 do orçamento geral de 2019: Redução das dotações
de autorização e de pagamento na sequência da atualização das necessidades em matéria
de despesas e receitas (receitas próprias)
Processo orçamental
John HOWARTH [S&D]

2019/2037(BUD)
BUDG

Fundo
Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão (UE)
2019/276 no que diz respeito aos ajustamentos dos montantes mobilizados do Instrumento
de Flexibilidade para 2019 a utilizar para a migração, os fluxos de refugiados e as ameaças
à segurança
Processo orçamental
John HOWARTH [S&D]

2019/2039(BUD)
BUDG

Fundo
Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - EGF/2019/000 TA 2019 Assistência técnica por iniciativa da Comissão
Processo orçamental
Bogdan RZOŃCA [ECR]

2019/2036(BUD)
BUDG

Fundo
Nomeação do Vice-Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu
Processos não legislativos
Roberto GUALTIERI [S&D]

2019/0903(NLE)
ECON

Fundo
Transferência de dotações DEC 15/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2035(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 10/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2029(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Transferência de dotações DEC 12/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2031(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 09/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2033(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 14/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2034(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019 em Santiago do Chile,
Chile (COP25)
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2019/2712(RSP)

Fundo

ENVI

Transferência de dotações DEC 13/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2032(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Regulamento da Comissão que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005
do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de
ciflufenamida, fenebuconazol, fluquinconazol e tembotriona no interior e à superfície de
determinados produtos
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2716(RPS)

Fundo

ENVI

Criação de um Espaço de Aviação Comum entre a UE e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Geórgia, por outro
Processos não legislativos

2010/0186(NLE)

Fundo

TRAN

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
Processo orçamental
Monika HOHLMEIER [PPE] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

2019/2028(BUD)
BUDG

Fundo
Homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e
manutenção de veículos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

Trabalhos em curso

2019/0101(COD)
ENVI

19

Celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Ucrânia que
altera as preferências comerciais para a carne de aves de capoeira e os preparados de
carne de aves de capoeira previstas no Acordo de Associação entre a União Europeia e a
Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
Ucrânia, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2019/0132(NLE)
INTA

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mobilização do Fundo
de Solidariedade da UE para o pagamento de adiantamentos no quadro do orçamento geral
da União para 2020
Processo orçamental
Monika HOHLMEIER [PPE]

2019/2027(BUD)
BUDG

Fundo
Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer
face aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à
segurança
Processo orçamental
Monika HOHLMEIER [PPE]

2019/2026(BUD)
BUDG

Fundo
Pedido de levantamento da imunidade de José Manuel Fernandes
Imunidade
Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

2019/2005(IMM)
JURI

Fundo
Proposta de Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa
gestão financeira
Processo de acordo interinstitucional
Fundo

2018/2070(ACI)
AFCO

Proposta de Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do
Acordo relativo às limitações no tempo dos contratos de fornecimento de aeronaves com
tripulação, entre os Estados Unidos da América, a União Europeia, a Islândia e o Reino da
Noruega
Processos não legislativos
Fundo

2019/0126(NLE)
TRAN

Projeto de orçamento retificativo n.º 3 ao orçamento geral de 2019 que acompanha a
proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar
assistência à Roménia, Itália e Áustria.
Processo orçamental
John HOWARTH [S&D]

2019/2024(BUD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Roménia, à Itália e à
Áustria
Processo orçamental

2019/2023(BUD)

Siegfried MUREŞAN [PPE]

BUDG

Fundo
Projeto de orçamento retificativo n.º 2 do orçamento geral - Reforço dos principais
programas para a competitividade da UE: Horizonte 2020 e Erasmus+
Processo orçamental
John HOWARTH [S&D]

2019/2022(BUD)
BUDG

Fundo
Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a Itália a negociar
e celebrar um acordo com a Suíça que autoriza as operações de cabotagem no âmbito da
prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de passageiros por autocarro
nas regiões fronteiriças entre os dois países
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0108(COD)
TRAN

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a Alemanha a
alterar o seu acordo bilateral de transporte rodoviário existente com a Suíça, com vista a
autorizar as operações de cabotagem no âmbito da prestação de serviços de transporte
rodoviário internacional de passageiros por autocarro nas regiões fronteiriças entre os dois
países
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0107(COD)
TRAN

Adesão das Ilhas Salomão ao Acordo de Parceria provisório entre a Comunidade Europeia,
por um lado, e os Estados do Pacífico, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2019/0099(NLE)
INTA

Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado e a Diretiva 2008/118/CE relativa ao regime
geral dos impostos especiais de consumo no que respeita ao esforço de defesa no âmbito
da União
* Processo de consulta
Fundo

2019/0096(CNS)
ECON

Projeto de orçamento retificativo n.º 1 ao orçamento geral de 2019 relativo à inscrição do
excedente do exercício de 2018
Processo orçamental
John HOWARTH [S&D]

2019/2021(BUD)
BUDG

Fundo
Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade
Europeia e a República da Guiné-Bissau (2019–2024)
Processos não legislativos
João FERREIRA [GUE/NGL]

2019/0090(NLE)
PECH

Fundo

Trabalhos em curso

21

Decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de
dados de registo de veículos na Irlanda
* Processo de consulta
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

2019/0806(CNS)
LIBE

Fundo
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira: Sistema de documentos falsos e autênticos em
linha (FADO) e revogação da Acção Comum 98/700/JAI do Conselho
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura 2018/0330B(COD)
Roberta METSOLA [PPE]

LIBE

Fundo
Conclusão do Protocolo relativo à aplicação do Acordo de Parceria no domínio da pesca
entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024)
Processos não legislativos
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2019/0078(NLE)
PECH

Fundo
Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República
da Gâmbia, assim como do seu protocolo de aplicação
Processos não legislativos
Carmen AVRAM [S&D]

2019/0076(NLE)
PECH

Fundo
Decisão que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0070(COD)
ENVI

Orçamento 2020 - Mandato para o Trílogo
Processo orçamental
Fundo

2019/2010(BUD)
BUDG

Acordo entre a União Europeia e a Bósnia-Herzegovina no quadro das ações realizadas
pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina
Processos não legislativos
Bettina VOLLATH [S&D]

2019/0060(NLE)
LIBE

Fundo
Celebração do Acordo relativo ao Estatuto entre a União Europeia e o Montenegro no
quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira no
Montenegro
Processos não legislativos
Bettina VOLLATH [S&D]

2019/0043(NLE)
LIBE

Fundo
Acordo entre a União Europeia e a República da Coreia sobre certos aspetos dos serviços
aéreos
Processos não legislativos
Fundo
Trabalhos em curso

2019/0044(NLE)
TRAN
22

Sistema mundial de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Jutta PAULUS [Verts/ALE]

2019/0017(COD)
ENVI

Fundo
Acordo entre a União Europeia e a Confederação Suíça sobre a aplicação de determinadas
disposições da Decisão 2008/615/JAI do Conselho relativa ao aprofundamento da
cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e a
criminalidade transfronteiras, da Decisão 2008/616/JAI do Conselho referente à execução
da Decisão 2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em
particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras, e
respetivo anexo, e da Decisão-Quadro 2009/905/JAI do Conselho relativa à acreditação de
prestadores de serviços forenses que desenvolvem atividades laboratoriais
Processos não legislativos
Roberta METSOLA [PPE]

2019/0013(NLE)
LIBE

Fundo
Acordo entre a União Europeia e o Principado do Listenstaine sobre a aplicação de
determinadas disposições da Decisão 2008/615/JAI do Conselho relativa ao
aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o
terrorismo e a criminalidade transfronteiras, da Decisão 2008/616/JAI do Conselho referente
à execução da Decisão 2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da cooperação
transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade
transfronteiras, e respetivo anexo, e da Decisão-Quadro 2009/905/JAI do Conselho relativa
à acreditação de prestadores de serviços forenses que desenvolvem atividades laboratoriais
Processos não legislativos
Roberta METSOLA [PPE]

2019/0012(NLE)
LIBE

Fundo
Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE e que
altera o Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0001(COD)
LIBE

Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para
efeitos do ETIAS e que altera o Regulamento (UE) 2018/1240, o Regulamento (CE)
n.º 767/2008, o Regulamento (UE) 2017/2226 e o Regulamento (UE) 2018/1861
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2019/0002(COD)
LIBE

Acordo de Cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite
(GNSS) entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República da Coreia, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Bulgária,
da República da Croácia e da Roménia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2018/0429(NLE)
ITRE

Celebração de um Protocolo entre a União Europeia, a Confederação Suíça e o Principado
do Listenstaine do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo
aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável pela análise de um
pedido de asilo apresentado num Estado-Membro ou na Suíça no que se refere ao acesso
ao Eurodac para fins de aplicação da lei
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2018/0418(NLE)
LIBE
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Celebração de um Protocolo entre a União Europeia, a República da Islândia e o Reino da
Noruega do Acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Islândia e o Reino da
Noruega relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável pela
análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro ou na Islândia ou na
Noruega no que se refere ao acesso ao Eurodac para fins de aplicação da lei
Processos não legislativos
Fundo

2018/0419(NLE)
LIBE

Medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa para combater a fraude ao IVA
* Processo de consulta
Fundo

2018/0413(CNS)
ECON

Obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços de pagamento
* Processo de consulta
Fundo

2018/0412(CNS)
ECON

Celebração do acordo relativo ao estatuto entre a União Europeia e a República da Sérvia
no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira
na República da Sérvia
Processos não legislativos
Bettina VOLLATH [S&D]

2018/0409(NLE)
LIBE

Fundo
Celebração do acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica
Processos não legislativos
Fundo

2018/0427(NLE)
AFCO

Celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista
do Vietname
Processos não legislativos
Fundo

2018/0356(NLE)
INTA

Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a República Socialista do Vietname, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2018/0358(NLE)
INTA

Normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de
países terceiros em situação irregular (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2018/0329(COD)
LIBE

Acordo relativo ao estatuto entre a União Europeia e a antiga República jugoslava da
Macedónia no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras
e Costeira na antiga República jugoslava da Macedónia
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2018/0318(NLE)
LIBE
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Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Tunisina, por outro, a
fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2018/0310(NLE)
AFET

Quitação 2017: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)
Processo de quitação
Petri SARVAMAA [PPE]

2018/2208(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Conselho e Conselho Europeu
Processo de quitação
Isabel GARCÍA MUÑOZ [S&D]

2018/2168(DEC)
CONT

Fundo
Definição das regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos EstadosMembros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e financiados
pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo, cooperação reforçada

2018/0216(COD)
AGRI

Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2018/0217(COD)
AGRI

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os
Regulamentos (UE) n.º 1308/2013, que estabelece uma organização comum dos mercados
dos produtos agrícolas, (UE) n.º 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos
agrícolas e dos géneros alimentícios, (UE) n.º 251/2014, relativo à definição, descrição,
apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas
aromatizados, (UE) n.º 228/2013, que estabelece medidas específicas no domínio da
agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União, e (UE) n.º 229/2013, que
estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das ilhas menores do mar Egeu
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2018/0218(COD)
AGRI

Regulamento alargando aos Estados-Membros não participantes a aplicação do
Regulamento (UE) n.° .../2018 que estabelece um programa de intercâmbio, assistência e
formação para proteção do euro contra a falsificação no período de 2021-2027 (o
"Programa Péricles IV")
Processo de aprovação
Fundo

2018/0219(APP)
LIBE

Controlo das pescas
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Clara AGUILERA [S&D]

2018/0193(COD)
PECH

Fundo

Trabalhos em curso
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Seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e
fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0168(COD)

Fundo

IMCO

Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre
segurança da aviação civil
Processos não legislativos
Fundo

2018/0155(NLE)
TRAN

Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de
2021 a 2027
Processo de aprovação
Fundo

2018/0166(APP)
BUDG

Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre certos
aspetos dos serviços aéreos
Processos não legislativos
Fundo

2018/0147(NLE)
TRAN

Proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema dos recursos próprios da União
Europeia
* Processo de consulta
Fundo

2018/0135(CNS)
BUDG

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece as medidas de execução do sistema
de recursos próprios da União Europeia
Processo de aprovação
Fundo

2018/0132(APP)
BUDG

Proposta de regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para a
colocação à disposição dos recursos próprios baseados na matéria coletável comum
consolidada do imposto sobre as sociedades, no regime de comércio de licenças de
emissão da União Europeia e nos resíduos de embalagens de plástico não reciclados, bem
como às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria
Processos não legislativos
Fundo

2018/0131(NLE)
BUDG

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE, EURATOM) n.º
1553/89 relativo ao regime uniforme e definitivo de cobrança dos recursos próprios
provenientes do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Processos não legislativos
Fundo

2018/0133(NLE)
BUDG

Ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Birgit SIPPEL [S&D]

2018/0108(COD)
LIBE

Fundo

Trabalhos em curso
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Regras harmonizadas relativas à nomeação de representantes legais para efeitos de
recolha de provas em processos penais
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0107(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Fundo
Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil que altera
o Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil sobre a isenção de
visto para as estadas de curta duração para titulares de um passaporte comum
Processos não legislativos

2018/0084(NLE)

Paulo RANGEL [PPE]

LIBE

Fundo
Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil que altera
o Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil sobre a isenção de
visto para as estadas de curta duração para titulares de um passaporte diplomático, de
serviço ou oficial
Processos não legislativos

2018/0086(NLE)

Paulo RANGEL [PPE]

LIBE

Fundo
Gestores de créditos, compradores de créditos e recuperação de garantias reais
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2018/0063(COD)
ECON

Determinação de um claro risco de violação grave do primado do Direito pela República da
Polónia
Processos não legislativos
Fundo

2017/0360(NLE)
LIBE

Reforço da responsabilidade orçamental e da orientação orçamental de médio prazo dos
Estados-Membros
* Processo de consulta
Fundo

2017/0335(CNS)
ECON

Criação do Fundo Monetário Europeu
Processo de aprovação
Fundo

2017/0333(APP)
ECON

Nomeação do Presidente do Conselho Consultivo Europeu para a Governação Estatística
(CCEGE)
Processos não legislativos
Fundo

2017/0811(NLE)
ECON

Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições Desportivas no
que diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo nem com a
cooperação judiciária em matéria penal
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2017/0166(NLE)
CULT

27

Celebração, em nome da União Europeia, da Convenção do Conselho da Europa sobre a
Manipulação de Competições Desportivas no que diz respeito a questões relacionadas com
o direito penal substantivo e com a cooperação judiciária em matéria penal
Processos não legislativos
Fundo

2017/0165(NLE)
LIBE

Adesão da UE ao Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG)
Processos não legislativos
Fundo

2017/0159(NLE)
INTA

Definição das condições e do procedimento que permitem à Comissão solicitar às empresas
e associações de empresas a prestação de informações relacionadas com o mercado
interno e domínios conexos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2017/0087(COD)
IMCO

Protocolo relativo à Cooperação no domínio da Cultura no âmbito do Acordo de Comércio
Livre entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da
Coreia, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2017/0081(NLE)
INTA

Anexo da Proposta de Decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União
Europeia e dos seus Estados-Membros, do Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação
entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Iraque,
por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2017/0033(NLE)
AFET

Regras e princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros
do exercício das competências de execução pela Comissão
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2017/0035(COD)
JURI

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz o Cartão Eletrónico
Europeu de Serviços e as estruturas administrativas conexas
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2016/0403(COD)
IMCO

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o enquadramento jurídico e
operacional do Cartão Eletrónico Europeu de Serviços introduzido pelo Regulamento...
[Regulamento CEES]...
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2016/0402(COD)
IMCO

Aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos
serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.° 1024/2012 relativo
à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

Trabalhos em curso

2016/0398(COD)
IMCO
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Respeito pela vida privada e proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e
revogação da Diretiva 2002/58/CE (Regulamento relativo à privacidade e às comunicações
eletrónicas)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2017/0003(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Fundo
Coordenação dos regimes de segurança social
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0397(COD)

Fundo

EMPL

Criação de um regime da União de controlo das exportações, transferências, corretagem,
assistência técnica e trânsito de produtos de dupla utilização (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0295(COD)

Fundo

INTA

Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino Hachemita da Jordânia, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos

2016/0253(NLE)

Fundo

AFET

Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e o Governo da Malásia
Processos não legislativos

2016/0243(NLE)

Fundo

AFET

Quadro de Reinstalação da União
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0225(COD)

Malin BJÖRK [GUE/NGL]

LIBE

Fundo
Normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou apátridas
para poderem beneficiar de proteção internacional, ao estatuto uniforme dos refugiados ou
pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida, e que
altera a Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de novembro de 2003, relativa ao
estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0223(COD)

Tanja FAJON [S&D]

LIBE

Fundo
Normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional
(reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Sophia IN 'T VELD [Renew]

2016/0222(COD)
LIBE

Fundo
Procedimento comum de proteção internacional na União
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Laura FERRARA [NI]

2016/0224(COD)
LIBE

Fundo
Trabalhos em curso
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Acordo entre a União Europeia e o Governo do Canadá relativo à aplicação dos respetivos
direitos da concorrência
Processos não legislativos
Fundo

2016/0195(NLE)
ECON

Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
emprego altamente especializado
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Claude MORAES [S&D]

2016/0176(COD)
LIBE

Fundo, cooperação reforçada
Criação do sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para efeitos da
aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.° 604/2013, da identificação de nacionais de
países terceiros ou apátridas em situação irregular, e de pedidos de comparação com os
dados Eurodac apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela
Europol para fins de aplicação da lei (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2016/0132(COD)
LIBE

Agência da União Europeia para o Asilo
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Claude MORAES [S&D]

2016/0131(COD)
LIBE

Fundo
Estabelecimento dos critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro
responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos
Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fabienne KELLER [Renew]

2016/0133(COD)
LIBE

Fundo
Fixação da taxa de ajustamento dos pagamentos diretos prevista no Regulamento (UE)
n.º 1306/2013, no que se refere ao ano civil de 2016
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2016/0086(COD)
AGRI

Adesão da UE à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica
Processos não legislativos
Sylwia SPUREK [S&D]

2016/0062(NLE)
LIBE

Fundo
Acordo de Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Tajiquistão, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2016/0055(NLE)
AFET
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Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus EstadosMembros, por um lado, e o Turquemenistão, por outro, para ter em conta a adesão da
República da Bulgária, da República Checa, da República da Estónia, da República da
Croácia, da República de Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da
Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da Roménia, da República da
Eslovénia e da República Eslovaca à UE
Processos não legislativos
Fundo

2016/0041(NLE)
AFET

Celebração do Acordo de Parceria Económica (APE) entre os Estados Parceiros da
Comunidade da África Oriental (CAO), por um lado, e a União Europeia e os seus EstadosMembros, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2016/0038(NLE)
INTA

Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Comunidade Andina e os seus países membros (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru
e Venezuela), por outro
Processos não legislativos
Fundo

2016/0025(NLE)
AFET

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0270(COD)
ECON

Proteção das indicações geográficas e das denominações de origem de produtos agrícolas,
produtos agrícolas transformados, peixe e produtos da pesca e alteração do Acordo EuroMediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus
Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2015/0203(NLE)
INTA

Estabelecimento de uma lista comum da UE de países de origem seguros para efeitos de
procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0211(COD)
LIBE

Mecanismo de recolocação em situações de crise e mecanismos de determinação do
Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional
apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um
apátrida
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0208(COD)
LIBE

Celebração de um Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular do
Bangladeche sobre certos aspetos dos serviços aéreos
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2015/0188(NLE)
TRAN
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Comércio de determinados produtos siderúrgicos entre a União Europeia e a República do
Cazaquistão (codificação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2015/0082(COD)

Fundo

JURI

Protocolo que altera o Acordo sobre o Espaço de Aviação Comum entre a União Europeia e
a Moldávia, a fim de ter em conta a adesão da Croácia à UE
Processos não legislativos

2015/0035(NLE)

Fundo

TRAN

Proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país
terceiro e das medidas nela baseadas ou dela resultantes (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2015/0027(COD)

Fundo

INTA

Conclusão da Convenção das Nações Unidas sobre a transparência da arbitragem entre os
investidores e o Estado baseada nos tratados
Processos não legislativos

2015/0012(NLE)

Fundo

INTA

Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro, a fim de ter em
conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos

2014/0270(NLE)

Fundo

AFET

Acordo de Parceria Económica (APE) entre os Estados da África Ocidental, a CEDEAO e a
UEMOA, por um lado, e a UE e os seus Estados-Membros, por outro
Processos não legislativos

2014/0267(NLE)

Fundo

INTA

Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a República da Indonésia, por outro, a fim de ter em
conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos

2014/0220(NLE)

Fundo

AFET

Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional
apresentado por um menor não acompanhado
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0202(COD)
LIBE

Controlador de garantias processuais
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0173(COD)
CONT

Proibição da pesca com redes de deriva
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

Trabalhos em curso

2014/0138(COD)
PECH
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Acordo sobre o Espaço de Aviação Comum entre a União Europeia e os seus EstadosMembros, por um lado, e a Ucrânia, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2014/0007(NLE)
TRAN

Redução das emissões poluentes dos veículos rodoviários
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0012(COD)
ENVI

Colocação no mercado de alimentos provenientes de clones animais
Processo de aprovação
Fundo

2013/0434(APP)
AGRI

Acordo com a República da Islândia sobre as modalidades da sua participação no Gabinete
Europeu de Apoio em matéria de Asilo
Processos não legislativos
Roberta METSOLA [PPE]

2013/0425(NLE)
LIBE

Fundo
Acordos entre a União Europeia e a Austrália, o Brasil, o Canadá, Hong Kong, a Índia e o
Japão, nos termos do artigo XXI do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) de
1994, relativo à alteração dos compromissos nas listas da Bulgária e da Roménia no
contexto da sua adesão à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2013/0329(NLE)
INTA

Acordo de Cooperação e de União Aduaneira entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a República de São Marinho, por outro, no que respeita à
participação, enquanto Parte Contratante, da República da Croácia, na sequência da sua
adesão à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2013/0273(NLE)
INTA

Acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o tratamento dos dados
dos registos de identificação dos passageiros
Processos não legislativos
Sophia IN 'T VELD [Renew]

2013/0250(NLE)
LIBE

Fundo
Acordo entre a UE e o Governo da República do Peru sobre certos aspetos dos serviços
aéreos
Processos não legislativos
Fundo

2013/0197(NLE)
TRAN

Estatísticas destinadas ao procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

Trabalhos em curso

2013/0181(COD)
ECON
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Prescrições uniformes relativas à homologação dos motociclos no que diz respeito ao ruído
Processos não legislativos
Fundo

2013/0159(NLE)
INTA

Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e saídas dos
nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas dos EstadosMembros da União Europeia
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2013/0057(COD)
LIBE

Programa de Viajantes Registados
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2013/0059(COD)
LIBE

Alteração do Regulamento (CE) n.º 562/2006 no que diz respeito à utilização do Sistema de
Entrada/Saída (EES) e ao Programa de Viajantes Registados (RTP)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2013/0060(COD)
LIBE

Acordo de Aviação Euromediterrânico entre a UE e Israel
Processos não legislativos
Fundo

2012/0324(NLE)
TRAN

Acordo de cooperação UE-Suíça sobre os programas de navegação por satélite europeus
Processos não legislativos
Fundo

2012/0231(NLE)
ITRE

Criação de um mecanismo para prestação de assistência financeira aos Estados-Membros
cuja moeda não seja o euro
Processo de aprovação
Fundo

2012/0164(APP)
ECON

Acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da
União Europeia e procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e
serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo, cooperação reforçada

2012/0060(COD)
INTA

Celebração do Acordo sobre o Espaço de Aviação Comum entre a UE e a República da
Moldávia
Processos não legislativos
Fundo

2012/0006(NLE)
TRAN

Acordo UE-Turquia sobre certos aspectos dos serviços aéreos
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2010/0225(NLE)
TRAN
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Acordo de Transporte Aéreo entre a UE e o Brasil
Processos não legislativos

2011/0109(NLE)

Fundo

TRAN

Acordo de Transporte Aéreo e Acordo Adicional respeitante à sua aplicação entre os
Estados Unidos da América, a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e
a Islândia e a Noruega, por outro
Processos não legislativos

2011/0102(NLE)

Fundo

TRAN

Modificação do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos do
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2011/0073(COD)

Fundo

LIBE

Acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a União Europeia e o Reino da
Arábia Saudita
Processos não legislativos
Fundo

2010/0388(NLE)
TRAN

Acordo entre a UE e o Chile respeitante à conservação das unidades populacionais de
espadarte do oceano Pacífico Sudeste
Processos não legislativos
Fundo

2010/0084(NLE)
PECH

Condições especiais aplicáveis ao comércio com as zonas da República de Chipre onde o
Governo da República de Chipre não exerce um controlo efectivo
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2004/0148(COD)
INTA

Conclusão das negociações com os Estados Unidos da América sobre os necessários
ajustamentos compensatórios em resultado da intenção dos EUA de retirar os
compromissos específicos em matéria de serviços de lotarias e jogos de aposta, nos termos
do artigo XXI do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS)
Processos não legislativos
Fundo

2008/0113(NLE)
INTA

Acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a Comunidade Europeia e a
República da Coreia
Processos não legislativos
Fundo

2009/0019(NLE)
TRAN

Acordo Euro-mediterrânico de Associação CE/Síria
Processos não legislativos
Fundo

2008/0248(NLE)
AFET

Acordo de Cooperação CE/Liechtenstein para lutar contra a fraude
Processos não legislativos
Fundo
Trabalhos em curso

2008/0234(NLE)
CONT
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Assinatura e aplicação provisória do Acordo CE/Cazaquistão relativo a certos aspectos dos
serviços aéreos
Processos não legislativos

2008/0040(NLE)

Fundo

TRAN

Participação do Estado de Israel em programas comunitários
Processos não legislativos

2007/0241(NLE)

Fundo

AFET

Alteração do Acordo euro-mediterrânico relativo aos serviços aéreos entre a CE e Marrocos
a fim de ter em conta a adesão da Bulgária e da Roménia à UE
Processos não legislativos

2007/0181(NLE)

Fundo

TRAN

Acordo CE-Rússia sobre a modernização do actual sistema de utilização das rotas
transsiberianas
Processos não legislativos

2007/0024(NLE)

Fundo

TRAN

Protocolo adicional ao acordo de associação CE / Turquia, na sequência do alargamento
Processos não legislativos

2005/0091(NLE)

Fundo

AFET

Acordo Euro-Mediterrânico de Associação CE/Síria
Processos não legislativos

2004/0281(NLE)

Fundo

AFET

Acordos de partenariado e cooperação: negociação e conclusão com Belarus
Processos não legislativos

1995/0057(NLE)

Fundo

AFET

Conclusão de um Acordo de Parceria e de Cooperação com o Turquemenistão
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

1998/0031(NLE)
AFET
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