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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
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09:00 - 12:00     

 

09:30 - 10:30     Primeiro período de votação
 

Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do

Regimento)
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09:00 - 12:00 Debates

09:30 - 10:30 Primeiro período de votação

13:30 Comunicação dos resultados

13:30 - 14:30 Segundo período de votação

17:00 Comunicação dos resultados

17:00 - 18:00 Terceiro período de votação

20:30 Comunicação dos resultados

20:30 - 21:30 Quarto período de votação

22:50 Comunicação dos resultados

23:00 Encerramento da sessão.

25 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

4 À • Ação coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas
consequências

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2020/2616(RSP)]

5 ««« - Regulamento que altera o Quadro Financeiro Plurianual para o período de 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Comissão dos Orçamentos

9 À - Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2020: Assistência à Grécia em resposta ao aumento da
pressão migratória - Medidas imediatas no contexto do surto de COVID-19 - Apoio à
reconstrução após o terremoto na Albânia - Outros ajustamentos

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

10 À - Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2020: Prestação de ajuda de emergência aos Estados-
Membros e reforço do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (rescUE) para fazer
face ao surto de COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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6 À - Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para 2020: migração, afluência de refugiados e
ameaças à segurança, medidas imediatas no contexto do surto de COVID-19 e reforço da
Procuradoria Europeia - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

7 À - Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para 2020: migração, afluência de refugiados e
ameaças à segurança, medidas imediatas no âmbito do surto da COVID-19 e reforço da
Procuradoria Europeia - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

8 À - Mobilização da Margem de Imprevistos em 2020: prestar ajuda de emergência aos Estados-
Membros e reforçar ainda mais o Mecanismo de Proteção Civil da União (rescEU) em resposta
ao surto de COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

11 À«««I - Medidas específicas para proporcionar uma flexibilidade excecional na utilização dos fundos
estruturais e de investimento europeus em resposta ao surto de COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

12 À«««I - Introdução de medidas específicas para fazer face à crise da COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

13 À«««I - Medidas específicas para mitigar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da
aquicultura

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Comissão das Pescas

14 À«««I - Dispositivos médicos

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

13:30 

 

13:30 - 14:30     Segundo período de votação

 

17:00 

 

17:00 - 18:00     Terceiro período de votação

 

20:30 

 

20:30 - 21:30     Quarto período de votação
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4 À - Ação coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Votações das alterações I - PRC

26 • Comunicação dos resultados

5 ««« - Regulamento que altera o Quadro Financeiro Plurianual para o período de 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Comissão dos Orçamentos

4 À - Ação coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Votações das alterações II - PRC

27 • Comunicação dos resultados

34 À • Votações das alterações III - PRC - Ação coordenada da UE para combater a
pandemia de COVID-19 e as suas consequências

28 • Comunicação dos resultados

16 À • Votações das alterações IV - PRC - Ação coordenada da UE para combater a
pandemia de COVID-19 e as suas consequências



22:50 

 

23:00      Encerramento da sessão.
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29 • Comunicação dos resultados
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