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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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08:30 - 13:00 Debates

09:30 - 10:45 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

14:30 - 15:45 Segundo período de votação

18:15 Comunicação dos resultados

27 À • Impacto das medidas de resposta à COVID-19 na democracia, nos direitos
fundamentais e no primado do Direito

Pergunta oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Impacto das medidas de resposta à COVID-19 na democracia, no primado do Direito e nos direitos
fundamentais

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Programa de ação da União no domínio da saúde para o período de 2021-2027
(«Programa UE pela Saúde»)

Relatório: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à criação de um programa de ação da União no domínio da saúde para o período 2021-
2027 e que revoga o Regulamento (UE) n.º 2828/2014 («Programa UE pela Saúde»)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

44 • Transparência da compra bem como do acesso às vacinas da COVID-19

Declaração da Comissão

[2020/2843(RSP)]

25 À • Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto
Ecológico

Relatório: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Relatório sobre o Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o
Pacto Ecológico

[2020/2058(INI)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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65 • Votações das alterações

40 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 - todas as secções

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 - todas as secções

75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a UE e as Seicheles e sua aplicação.
Protocolo (2020-2026) (Resolução)

83 • Anúncio da eleição do Primeiro Vice-Presidente do Parlamento Europeu (em
substituição da Deputada Mairead McGuinness)

66 • Votações finais

22 À - Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções

Relatório: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

14 À - Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a UE e as Seicheles e sua aplicação.
Protocolo (2020-2026) (Resolução)

Relatório: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do Conselho
relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável
entre a União Europeia e a República das Seicheles e o seu protocolo de aplicação (2020-2026)

[2020/0002M(NLE)]

Comissão das Pescas

67 • Votações das alterações

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Plano de ação da União no domínio da saúde para o período de 2021-2027 («Programa UE pela
Saúde»)

78 • (BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Plano de Investimento para uma Europa Sustentável - Como financiar o Pacto Ecológico Europeu
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