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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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17:00 - 22:30 Debates

18:30 - 19:45 Período de votação

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

27 À • Banco Central Europeu - Relatório Anual de 2020

Relatório: Sven Simon (A9-0002/2021)

Relatório sobre o Relatório Anual de 2020 do Banco Central Europeu

[2020/2123(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Na presença de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu

19 À • Novo plano de ação para a economia circular

Relatório: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Relatório sobre o novo plano de ação para a economia circular

[2020/2077(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

29 À • Aplicação da Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres humanos

Relatório: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o
tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas

[2020/2029(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

43 À • Agenda de Competências para a Europa para uma competitividade sustentável,
justiça social e resiliência

Pergunta oral

[2020/2818(RSP)]

18 À • Redução das desigualdades, com especial destaque para a pobreza no trabalho

Relatório: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Relatório sobre a redução das desigualdades, com especial destaque para a pobreza no
trabalho

[2019/2188(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

83 À • o impacto da COVID-19 na juventude e no desporto

Pergunta oral

[2020/2864(RSP)]
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54 À • Aplicação do artigo 43.º da Diretiva Procedimentos de Asilo

Relatório: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Relatório sobre a aplicação do artigo 43.º da Diretiva 2013/32/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa a procedimentos
comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional

[2020/2047(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

28 À • Acesso do público a documentos para os anos 2016-2018

Relatório: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Relatório sobre o acesso do público aos documentos (artigo 122.º, n.º 7, do
Regimento) –
Relatório anual para os anos 2016-2018

[2019/2198(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Artigo 122.º (n.º 7)

72 • Observação: As votações serão distribuídas pelos diferentes períodos de votação dependendo do
número de alterações

102 • Escrutínio secreto

133 • Imunidade

95 - Pedido de levantamento da imunidade de Álvaro Amaro

Relatório: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

134 • Nomeação

81 - Banco Central Europeu: Nomeação do Vice-Presidente do Conselho de Supervisão

Relatório: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Relatório sobre a proposta do Banco Central Europeu referente à nomeação do Vice-Presidente do Conselho
de Supervisão do Banco Central Europeu

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

96 • Votação única

55 «««I - Controlo da aquisição e da detenção de armas (codificação)

Relatório: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo da
aquisição e da detenção de armas (codificação)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos



3 3Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

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

63 6 «««I - Isenção temporária das regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União

Relatório:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

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

64 6 «««I - Medidas temporárias relativas à validade de determinados certificados e licenças (Omnibus II)

Relatório:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

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

103 • Pedido para votação das alterações em vez do acordo provisório (artigo 59.º, n.º 3)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Criação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência
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