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44 À • Uma política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento do terrorismo - o plano de ação da Comissão e outros
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Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2686(RSP)]
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refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 2014/67/UE para o destacamento de condutores no setor do
transporte ferroviário e que altera a Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e o
Regulamento (UE) n.º 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

122 À«««II - Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e posicionamento por
meio de tacógrafos

Recomendação para segunda leitura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a
adoção de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º
561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal
máximos, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal e o Regulamento n.º 165/2014 no que diz
respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

123 À«««II - Adaptação à evolução no setor de transporte rodoviário

Recomendação para segunda leitura: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a
adoção de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (CE) n.º
1071/2009, (CE) n.º 1072/2009 e (UE) n.º 1204/2012, com vista à sua adaptação à evolução no setor

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

76 • Proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude - relatório anual de 2018

Relatório: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental
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09:15 - 11:30 Debates

14:15 Comunicação dos resultados
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14:30 - 16:30 Debates

18:15 Comunicação dos resultados
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135 • Comunicação dos resultados

126 • Primeiro período de votação

108 • Votações das alterações

109 • Alterações a propostas de resolução - Situação humanitária na Venezuela e crise dos migrantes e
refugiados

82 • Alterações a propostas de resolução - Uma política global da União em matéria de prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo - o plano de ação da Comissão e outros
desenvolvimentos recentes

Propostas de resolução
[2020/2686(RSP)]

42 • Relatório anual de 2019 sobre os direitos humanos

[2020/2688(RSP)]

93 • Estabilidade e Segurança no Mediterrâneo Oriental e o papel negativo da
Turquia

[2020/2706(RSP)]

94 • Situação na Bielorrússia

[2020/2707(RSP)]
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128 • Comunicação dos resultados
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65 • Votações das alterações

28 À«««I - Iniciativa de cidadania europeia: medidas temporárias respeitantes aos prazos para os períodos de
recolha, verificação e exame tendo em conta o surto de COVID-19

Relatório: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

(Votação: 19/06/2020)

102 À • Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Relatório: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

103 À • Projeto de orçamento retificativo n.º 5 do orçamento geral de 2020 - Continuidade do apoio aos
refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na
Turquia

Relatório: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Comissão dos Orçamentos

100 • Alterações a propostas de resolução - A estratégia de saúde pública da UE pós-COVID-19

Declarações do Conselho e da Comissão
[2020/2691(RSP)]

96 À • Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade

Pergunta oral

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade

[2020/2531(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

47 • Reforçar o processo de inclusão dos ciganos na Europa na próxima década

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2692(RSP)]
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106 • Ponto da situação das negociações do Conselho sobre o regulamento relativo à
proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz
respeito ao primado do Direito nos Estados-Membros

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2709(RSP)]

130 • Comunicação dos resultados

131 • Terceiro período de votação

72 • Votações finais

24 À« - Alteração das Diretivas (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 no que diz respeito às datas de transposição
e de aplicação devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19

Relatório: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera as Diretivas (UE 2017/2455 e (UE) 2019/1995
no que diz respeito às datas de transposição e de aplicação devido à crise provocada pela pandemia de
COVID-19

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

26 À - Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019

Relatório: David Cormand (A9-0081/2020)

Relatório sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019

[2019/2126(INI)]

Comissão dos Orçamentos

9 À - Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2018

Relatório: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Relatório sobre o controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de
2018

[2019/2127(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

8 À - Proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude - relatório anual de 2018

Relatório: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Relatório sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude - relatório
anual de 2018

[2019/2128(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

97 À - Situação humanitária na Venezuela e crise dos migrantes e refugiados

Propostas de resolução

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Debate: 18/12/2019)
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81 • Votações das alterações

78 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3: Substâncias ativas, incluindo a flumioxazina

[2020/2671(RSP)]

80 • Alterações a propostas de resoluções - Revisão das orientações para as infraestruturas energéticas
transeuropeias

Propostas de resolução
[2020/2549(RSP)]
(Debate: 10/02/2020)

101 À • Celebração de um acordo entre a UE e a Nova Zelândia, com negociações em curso, sobre o
intercâmbio de dados pessoais para a luta contra a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

116 • Alterações a propostas de resoluções - Estratégia para os produtos químicos num contexto da
sustentabilidade
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09:00 Comunicação dos resultados

09:15 - 11:00 Debates

09:45 - 11:00 Primeiro período de votação

13:30 Comunicação dos resultados

14:15 - 15:30 Segundo período de votação

18:00 Comunicação dos resultados

137 • Comunicação dos resultados

91 • Celebração do 25.º aniversário de Srebrenica

Declaração da Comissão

[2020/2705(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

95 À • Recuperação cultural da Europa

Declaração da Comissão

[2020/2708(RSP)]

A votação terá lugar em setembro

39 • O papel da política de coesão contra as consequências socioeconómicas da COVID-
19

Pergunta oral

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Comissão do Desenvolvimento Regional
Comissão
O papel da política de coesão na luta contra as consequências socioeconómicas da COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Primeiro período de votação

98 • Votações finais

49 À« - Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Relatório: José Gusmão (A9-0124/2020)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa a orientações para as políticas de empregos dos
Estados-Membros

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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53 À - Projeto de orçamento retificativo n° 5 do orçamento geral para 2020: Manutenção do apoio aos
refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na
Turquia

Relatório: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2020 da União
Europeia para o exercício de 2020 - Manutenção do apoio aos refugiados e às comunidades de acolhimento
em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na Turquia

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

92 À - Mobilização da margem para imprevistos em 2020: continuidade do apoio humanitário aos refugiados
na Turquia

Relatório: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização da
margem para imprevistos em 2020 com vista a assegurar a continuidade do apoio humanitário aos
refugiados na Turquia

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

45 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: Determinadas utilizações de trióxido de crómio

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: Substâncias ativas, incluindo flumioxazina

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Abordagem global europeia ao armazenamento de energia

Relatório: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Relatório sobre uma abordagem global europeia ao armazenamento da energia

[2019/2189(INI)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

37 À - Revisão das orientações relativas às infraestruturas energéticas transeuropeias

Propostas de resolução

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Debate: 10/02/2020)

99 • Votações das alterações

84 • Disposições transitórias, a fim de fazer face ao impacto da crise de COVID-19 (alteração do
Regulamento (UE) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

141 • ***I (ENVI) Realização de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano que contenham ou
sejam constituídos por organismos geneticamente modificados destinados a tratar ou prevenir a
doença do coronavírus e ao fornecimento desses medicamentos

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
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136 • Comunicação dos resultados

133 • Segundo período de votação

89 • Votações finais

52 À - Celebração de um acordo entre a UE e a Nova Zelândia, com negociações em curso, sobre o
intercâmbio de dados pessoais para a luta contra a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão com vista à celebração
de um acordo, com negociações em curso, entre a União Europeia e a Nova Zelândia sobre o intercâmbio de
dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e as autoridades
neozelandesas competentes em matéria de luta contra a criminalidade grave e o terrorismo

[2020/2048(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

96 À - Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade

Propostas de resolução

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Disposições transitórias, a fim de fazer face ao impacto da crise do COVID-19 (alteração do
Regulamento (UE) 2016/1628

Relatório:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

139 À«««I - Realização de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano que contenham ou sejam
constituídos por organismos geneticamente modificados destinados a tratar ou prevenir a doença do
coronavírus e ao fornecimento desses medicamentos

Relatório:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

44 À - Uma política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo - o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos recentes

Propostas de resolução

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - A estratégia de saúde pública da UE no pós-COVID-19

Propostas de resolução

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]
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134 • Comunicação dos resultados
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Presidente do Conselho Europeu (incluindo réplicas) :15'
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44 À • Uma política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento
do terrorismo - o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos recentes - Declarações do
Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de julho, 20:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 7 de julho, 12:00

48 À • A estratégia de saúde pública da UE no pós-COVID-19 - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 6 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de julho, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 7 de julho, 19:00

121 À • Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do transporte
rodoviário  - Recomendação para segunda leitura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

122 À • Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e posicionamento por meio
de tacógrafos  - Recomendação para segunda leitura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

123 À • Adaptação à evolução no setor de transporte rodoviário  - Recomendação para segunda leitura: Ismail
Ertug (A9-0116/2020)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

28 À • Iniciativa de cidadania europeia: medidas temporárias respeitantes aos prazos para os períodos de
recolha, verificação e exame tendo em conta o surto de COVID-19  - Relatório: Loránt Vincze

- Alterações; rejeição Segunda-feira, 6 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

102 À • Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

- Alterações Sexta-feira, 3 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

103 À • Projeto de orçamento retificativo n.º 5 do orçamento geral de 2020 - Continuidade do apoio aos
refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na
Turquia

- Alterações Sexta-feira, 3 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00
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96 À • Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade - Pergunta oral (O-000044/2020 -
B9-0013/20)

- Propostas de resolução Segunda-feira, 6 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de julho, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 7 de julho, 19:00

24 À • Alteração das Diretivas (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 no que diz respeito às datas de transposição e
de aplicação devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19  - Relatório: Ondřej Kovařík
(A9-0122/2020)

- Alterações Sexta-feira, 3 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

26 À • Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019  - Relatório: David
Cormand (A9-0081/2020)

- Alterações Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

9 À • Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2018  -
Relatório: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- Alterações Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

8 À • Proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude - relatório anual de 2018  -
Relatório: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Alterações Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

97 À • Situação humanitária na Venezuela e crise dos migrantes e refugiados - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Segunda-feira, 6 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de julho, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 7 de julho, 19:00

78 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3: Substâncias ativas, incluindo a flumioxazina

- Alterações Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

101 À • Celebração de um acordo entre a UE e a Nova Zelândia, com negociações em curso, sobre o intercâmbio
de dados pessoais para a luta contra a criminalidade grave e o terrorismo

- Alterações Segunda-feira, 6 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00
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95 À • Recuperação cultural da Europa - Declaração da Comissão

- Proposta de resolução Quarta-feira, 9 de setembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 14 de setembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 14 de setembro, 20:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 15 de setembro, 12:00

49 À • Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros  - Relatório: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Alterações Sexta-feira, 3 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

53 À • Projeto de orçamento retificativo n° 5 do orçamento geral para 2020: Manutenção do apoio aos
refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na
Turquia  - Relatório: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Alterações Sexta-feira, 3 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

92 À • Mobilização da margem para imprevistos em 2020: continuidade do apoio humanitário aos refugiados na
Turquia  - Relatório: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Alterações Sexta-feira, 3 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

45 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: Determinadas utilizações de trióxido de crómio

- Alterações à proposta de resolução Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

46 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: Substâncias ativas, incluindo flumioxazina

- Alterações à proposta de resolução Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

29 À • Abordagem global europeia ao armazenamento de energia  - Relatório: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Alterações do relator, 71 deputados pelo menos, propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 7 de julho, 12:00

37 À • Revisão das orientações relativas às infraestruturas energéticas transeuropeias - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Quarta-feira, 1 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de julho, 20:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 7 de julho, 12:00

52 À • Celebração de um acordo entre a UE e a Nova Zelândia, com negociações em curso, sobre o intercâmbio
de dados pessoais para a luta contra a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Annalisa Tardino
(A9-0131/2020)

- Alterações Segunda-feira, 6 de julho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 6 de julho, 19:00

32 À • Disposições transitórias, a fim de fazer face ao impacto da crise do COVID-19 (alteração do Regulamento
(UE) 2016/1628  - Relatório:

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de julho, 19:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quinta-feira, 9 de julho, 12:00
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139 À • Realização de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano que contenham ou sejam constituídos
por organismos geneticamente modificados destinados a tratar ou prevenir a doença do coronavírus e ao
fornecimento desses medicamentos  - Relatório:

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de julho, 19:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quinta-feira, 9 de julho, 12:00
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