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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



Quinta-feira, 26 de março de 2020

 

 

10:00      Reinício da sessão e ordem de trabalhos

 

10:00 - 11:00     Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

 

10:30 - 12:30     Debates
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10:00 Reinício da sessão e ordem de trabalhos

10:00 - 11:00 Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

10:30 - 12:30 Debates

12:30 Comunicação dos resultados da votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência

17:30 - 18:30 Votação de alterações

20:00 Comunicação dos resultados da votação de alterações

20:00 - 21:00 Votação final

22:30 - 23:00 Comunicação dos resultados da votação final

1 À«««I - Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

2 À«««I - Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e em
outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de Investimento
Resposta ao Coronavírus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

3 À«««I - Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países candidatos à adesão à União muito afetados
por uma forte emergência de saúde pública

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

5 • Resposta coordenada da Europa ao surto de COVID-19

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2610(RSP)]



12:30      Comunicação dos resultados da votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência

 

17:30 - 18:30     Votação de alterações

 

20:00      Comunicação dos resultados da votação de alterações

 

20:00 - 21:00     Votação final
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1 À«««I • Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

2 À«««I • Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-
Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19
[Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

3 À«««I • Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países candidatos à adesão à
União muito afetados por uma forte emergência de saúde pública

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional
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[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

2 À«««I - Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e em
outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de Investimento
Resposta ao Coronavírus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

3 À«««I - Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países candidatos à adesão à União muito afetados
por uma forte emergência de saúde pública

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional



22:30 - 23:00     Comunicação dos resultados da votação final
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