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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



Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

56 • Preparação da Reunião Extraordinária do Conselho Europeu de 20 de fevereiro de
2020 sobre o Quadro Financeiro Plurianual

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2538(RSP)]

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

Recomendação: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Comissão do Comércio Internacional

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

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

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

Recomendação: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Comissão do Comércio Internacional

24 À - Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Vietname (Resolução)

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

66 À - Objeção nos termos do artigo 111.º do Regimento: lista da União de projetos de interesse comum

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Objeção nos termos do artigo 112.º do Regimento: Chumbo e seus compostos

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Estratégia da UE para pôr fim à mutilação genital feminina em todo o mundo

Propostas de resolução

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Debate: 18/12/2019)

45 À - Processos automatizados de decisão: Garantir a defesa do consumidor e a livre circulação de
mercadorias e serviços

Propostas de resolução

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Propostas de resolução

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banco Central Europeu - relatório anual 2018

Relatório: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

16 À - Comércio ilegal de animais de companhia na UE

Proposta de resolução

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Uma Europa social num mundo digital

Debate sobre temas de atualidade (artigo 162.º do Regimento)

[2020/2550(RSP)]

34 • Estratégia para a igualdade de género

Declaração da Comissão

[2020/2515(RSP)]

26 À • Prioridades da UE para a 64ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a
Condição da Mulher

Pergunta oral

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
Conselho
Prioridades da UE para a 64.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistema de documentos falsos e autênticos em linha (FADO)

Relatório: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, que revoga a Ação Comum 98/700/JAI do
Conselho, o Regulamento (UE) n.º 1052/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e o
Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

64 • Situação da luta da UE contra o branqueamento de capitais à luz do Luanda Leaks

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2562(RSP)]

35 • Situação humanitária dos refugiados nas fronteiras externas da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2523(RSP)]

49 • Internet melhor para as crianças

Declaração da Comissão

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavírus: garantia dos direitos fundamentais e resposta europeia coordenada

Declaração da Comissão

[2020/2565(RSP)]
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