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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



Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

 

 

09:00      Comunicação dos resultados

 

09:00 - 13:00     Debate (ou após a comunicação dos resultados)

 

13:00 - 14:15     Primeiro período de votação

1 1Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

09:00 Comunicação dos resultados

09:00 - 13:00 Debate (ou após a comunicação dos resultados)

13:00 - 14:15 Primeiro período de votação

15:00 - 19:30 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

92 • Ponto da situação relativamente à estratégia da UE em matéria de vacinação contra
a COVID-19

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2541(RSP)]

112 • Votações das alterações

113 • Isenção temporária das regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União

Relatório:
[2020/0358(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

114 • Medidas temporárias relativas à validade de determinados certificados e licenças (Omnibus II)

Relatório:
[2021/0012(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

115 • Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia

Relatório: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

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

Propostas de resolução
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Debates

 
Debate conjunto - Pacote de recuperação dos mercados de capitais: MiFID e

Prospeto UE Recuperação

 
Encerramento da discussão conjunta

 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
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68 • Escrutínio democrático dos meios de comunicação social e proteção dos direitos
fundamentais

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Mercados de instrumentos financeiros

Relatório: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à
governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a
recuperação na sequência da pandemia de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Debate: 23/11/2020, votação: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospeto UE Recuperação e ajustamentos específicos para os intermediários
financeiros, de modo a contribuir para a recuperação da pandemia de COVID-
19

Relatório: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (UE) 2017/1129 no que se refere ao prospeto UE
Recuperação e a ajustamentos específicos para os intermediários financeiros, de
modo a contribuir para a recuperação da pandemia de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

60 À • 25 anos após a Declaração de Beijing e a Plataforma de Ação: desafios futuros no
âmbito dos direitos das mulheres

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2509(RSP)]

117 • Votações de acordos provisórios

52 À«««I - Mercados de instrumentos financeiros

Relatório: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Debate: 23/11/2020, votação: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospeto UE Recuperação e ajustamentos específicos para os intermediários financeiros, de modo a
contribuir para a recuperação da pandemia de COVID-19

Relatório: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

118 • Votações finais

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)

31 À - Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia

Relatório: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

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

Propostas de resolução

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Votações das alterações

120 • 25 anos após a Declaração de Beijing e a Plataforma de Ação: desafios futuros no âmbito dos direitos
das mulheres

Propostas de resolução
[2021/2509(RSP)]
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