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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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14:00 

 

14:15 - 17:45     Debates

 
Debate conjunto - Reuniões do Conselho Europeu de 19 de junho e de 17 e 18 de

julho de 2020

 
Encerramento da discussão conjunta

 

16:30 - 17:45
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14:00 Reinício da sessão e ordem de trabalhos

14:15 - 17:45 Debates

16:30 - 17:45 Primeiro período de votação

19:00 - 21:00 Debates

20:00 Comunicação dos resultados

20:30 - 21:45 Segundo período de votação

85 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

15 • Apresentação do programa de atividades da Presidência alemã

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2667(RSP)]

17 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 19 de junho de 2020

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2020/2669(RSP)]

90 • Preparação da reunião do Conselho Europeu de 17 e 18 de julho

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2020/2704(RSP)]

124 • Primeiro período de votação

54 • Escrutínio secreto

4 - Nomeação de Helga Berger para membro do Tribunal de Contas

Relatório: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Relatório sobre a nomeação de Helga Berger para membro do Tribunal de Contas

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental
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50 - Nomeação do Diretor-Executivo da Autoridade Bancária Europeia (EBA)

Relatório: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Relatório sobre a proposta de nomeação do Diretor-Executivo da Autoridade Bancária Europeia

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

56 • Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

59 • ***I (ENVI) 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
Pedido de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

140 • ***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
Pedido de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

57 • Votações únicas

30 «««I - Regulamento que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos para a
dotação específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens

Relatório: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa para o
Emprego dos Jovens

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

25 « - Alteração do Regulamento (UE) 2017/2454 no que diz respeito às datas de aplicação devido à crise
provocada pela pandemia de COVID-19

Relatório: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2017/2454 no que
diz respeito às datas de aplicação devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

16 - Rapto internacional e nacional de crianças da UE por progenitores no Japão

Proposta de resolução

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Artigo 227.º

36 - Os direitos das pessoas com deficiência intelectual e suas famílias durante a crise de COVID-19

Proposta de resolução

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Artigo 227.º

110 • Votações sobre pedidos de carácter processual (artigo 67.º, n.º 1, do Regimento)



 

19:00 - 21:00     Debates
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61 • Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio do
transporte rodoviário

Recomendação para segunda leitura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

66 • 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)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

114 • Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário

Recomendação para segunda leitura: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

58 • Votações das alterações

107 • 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)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

74 • Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019

Relatório: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Comissão dos Orçamentos

75 • Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2018

Relatório: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental

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

[2020/2686(RSP)]

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

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2691(RSP)]
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127 • Comunicação dos resultados

125 • Segundo período de votação

67 • Votações das alterações

121 À«««II - 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)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a
adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras específicas no que se
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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