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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 - 21:30     Debates

 
Debate conjunto - Banco Europeu de Investimento 
 Com a presença de Werner Hoyer, Presidente do BEI

 
Encerramento da discussão conjunta
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17:00 - 21:30 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

14 À • Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de
2020

Relatório: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Relatório sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento -
relatório anual de 2020

[2020/2124(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

15 À • Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento -
relatório anual de 2019

Relatório: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Relatório sobre o controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de
Investimento – relatório anual de 2019

[2020/2245(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

45 À«««I • Utilização de tecnologias para o tratamento de dados para efeitos de luta contra o
abuso sexual de crianças em linha (derrogação temporária da Diretiva 2002/58/CE)

Relatório: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
a uma derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte
de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número para
o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual
de crianças em linha

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

75 À«««II • Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura

Recomendação para segunda leitura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura com
vista à adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e que altera o Regulamento
(UE) 2017/1004

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Comissão das Pescas
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67 À • Envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a
política de envelhecimento após 2020

Relatório: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Relatório sobre envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios
relacionados com a política de envelhecimento após 2020

[2020/2008(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

73 À • Impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros sistemas de
energias renováveis

Relatório: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Relatório sobre o impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros
sistemas de energias renováveis

[2019/2158(INI)]

Comissão das Pescas

20 À • Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no processo de tomada de
decisão da UE

Relatório: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Relatório sobre o diálogo com os cidadãos e a participação dos cidadãos no processo
de tomada de decisão da UE

[2020/2201(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

16 • Aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio

Relatório: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Relatório sobre aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio

[2020/2117(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

19 À • Cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações transatlânticas

Relatório: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Relatório sobre a cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações
transatlânticas

[2020/2257(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

62 À • Alterações do Regimento do Parlamento

Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Relatório sobre as alterações do Regimento do Parlamento que incidem nos artigos
99.º, 197.º, 213.º, 214.º, 222.º, 223.º, 230.º, 235.º e no anexo V, e sobre a inserção de
um novo artigo 106.º-A

[2021/2048(REG)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais
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