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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      Comunicação dos resultados

 

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

 

13:00 - 14:15     Primeiro período de votação
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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 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

27 À«««I • Programa InvestEU

Relatório: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o programa InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Votação: 13/11/2020)

41 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

(Debate: 12/11/2020, votação: 13/11/2020)

95 • Votações de acordos provisórios

27 À«««I - Programa InvestEU

Relatório: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Votação: 13/11/2020)

41 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)

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

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 12/11/2020, votação: 13/11/2020)



 

15:00 - 20:00     Debates
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96 • Votações das alterações

97 • Rumo a um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono da UE compatível com a OMC

Relatório: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

98 • Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade

Relatório: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

99 • Dever de diligência das empresas e responsabilidade empresarial

Relatório: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

123 • Igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional à luz da CNUDPD

Relatório: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

29 À«««I • Controlo das pescas

Relatório: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e os Regulamentos (CE) n.º
768/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 1005/2008 do Conselho, e o Regulamento (UE)
n.º 2016/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita ao controlo das
pescas

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Comissão das Pescas

33 À • Atividades do Provedor de Justiça Europeu - relatório anual 2019

Relatório: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Relatório sobre as Atividades do Provedor de Justiça Europeu – relatório anual 2019

[2020/2125(INI)]

Comissão das Petições

Na presença de Emily O'Reilly, Provedora de Justiça Europeia

86 • Enfrentar o impacto económico da pandemia de COVID adotando um enfoque no
investimento, na competitividade e nas competências

Declaração da Comissão

[2021/2580(RSP)]

80 • A atual situação política na Geórgia

Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2021/2575(RSP)]



 

19:00      Comunicação dos resultados
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79 À • O conflito sírio - 10 anos após a revolta

Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2021/2576(RSP)]
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