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Legenda dos símbolos utilizados
 

Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
 

À = Prazos de entrega    ´ = Prazos se solicitados    6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos

1. Terceira leitura

- Processo legislativo ordinário («««III)
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto comum

2. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar ou rejeitar a decisão
de aprovação

3. Segunda leitura

- Processo legislativo ordinário («««II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição do Conselho;
maioria dos votos expressos para aprovar a posição do Conselho

4. Regimento do Parlamento Europeu

- Alterações ao Regimento
maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar alterações
Maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de decisão

5. Primeira leitura

- Processo legislativo ordinário («««I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

6. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos votos expressos para aprovar ou rejeitar a decisão de aprovação

7. Outros processos

- Processo de consulta («)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

- Diversos (declarações, perguntas orais, relatórios de iniciativa, levantamento de imunidade)
maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de resolução ou de decisão



Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

 

 

09:00 - 12:30     

 
Debate conjunto - Vietname

1 1Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

09:00 - 12:30 Debates

15:00 - 23:00 Debates

60 À • Proposta de mandato de negociação sobre uma nova parceria com o Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2557(RSP)]

A votação realizar-se-á na quarta-feira

14 ««« • Celebração do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname

Recomendação: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do
Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do
Vietname

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

A votação realizar-se-á na quarta-feira

12 À • Celebração do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname (Resolução)

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a
União Europeia e a República Socialista do Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

A votação realizar-se-á na quarta-feira

13 ««« • Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Vietname

Recomendação: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União, do Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e
os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por
outro

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

A votação realizar-se-á na quarta-feira



 
Encerramento da discussão conjunta
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24 À • Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Vietname (Resolução)

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de
Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro

[2018/0358M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

A votação realizar-se-á na quarta-feira

11 À • Banco Central Europeu - relatório anual 2018

Relatório: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

 Relatório sobre o Relatório Anual do Banco Central Europeu relativo a 2018

[2019/2129(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Com a presença de Christine Lagarde, Presidente do BCE

71 • Violação da Decisão 2017/2074 do Conselho relativa a medidas restritivas tendo em
conta a situação na Venezuela - entrada ilegal no território de um Estado-Membro
de uma pessoa incluída na lista de sanções

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2564(RSP)]

61 • Plano dos EUA para o Médio Oriente: resposta da UE em conformidade com o
direito internacional

Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2020/2559(RSP)]

62 • Situação atual em matéria de segurança na Síria

Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2020/2560(RSP)]

29 • A nova Estratégia Global UE-África

Pergunta oral

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Comissão do Desenvolvimento
Comissão
A nova Estratégia Global UE-África

[2020/2500(RSP)]

41 • Luta contra o antissemitismo, o racismo e o ódio na Europa

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2524(RSP)]
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63 • A ameaça permanente para o Estado de direito na Polónia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2561(RSP)]

16 À • Comércio ilegal de animais de companhia na UE

Perguntas orais

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Conselho
Proteger o mercado interno e os direitos dos consumidores da UE das consequências negativas do
comércio ilegal de animais de companhia

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Proteger o mercado interno e os direitos dos consumidores da UE das consequências negativas do
comércio ilegal de animais de companhia

[2019/2814(RSP)]
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