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PARLAMENTO EUROPEU

SESSÃO DE 2020-2021 

Sessões de 11 a 13 de novembro de 2020 

BRUXELAS 

ATA

QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020

PRESIDÊNCIA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reinício da Sessão
A Sessão, que foi interrompida na sexta-feira, 23 de outubro de 2020, é retomada.

2. Abertura da sessão
A sessão é aberta às 15h06.

3. Declarações da Presidência
O Presidente profere uma declaração sobre os atentados terroristas islamistas que causaram várias
vítimas em Dresden, Nice e Viena. Relembra que estes ataques visam os nossos valores
fundamentais e que todos se devem unir na luta contra os extremismos, a violência e o ódio.

O Parlamento guarda um minuto de silêncio em memória das vítimas.

⁂

O Presidente esclarece que, para assegurar a igualdade de tratamento entre os deputados presentes
na sala e os que participam à distância, as invocações do Regimento não são atualmente autorizadas
durante as sessões plenárias. Convida os deputados a transmitirem, caso necessário, os seus pedidos
de invocação do Regimento por escrito. 

4. Aprovação das atas das sessões anteriores
As atas das sessões de 19 de outubro de 2020, 20 de outubro de 2020, 21 de outubro de 2020, 22 de
outubro de 2020 e 23 de outubro de 2020 são aprovadas.

5. Composição do Parlamento
As autoridades competentes da Roménia comunicaram a eleição de Clotilde Armand como
Presidente da Câmara de Bucareste. 

O Parlamento regista que, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Ato relativo à eleição dos
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representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, esta função é incompatível com
a de deputado ao Parlamento Europeu e verifica a abertura da respetiva vaga, com efeito a partir de
4 de novembro de 2020.

As autoridades competentes de Malta comunicaram a eleição de Cyrus Engerer, em substituição de
Miriam Dalli, para deputado ao Parlamento Europeu, com efeito a partir de 5 de novembro de 2020.

O Parlamento regista a sua eleição.

Nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regimento, enquanto os seus poderes não tiverem sido
verificados ou não tiver havido decisão sobre uma eventual impugnação, Cyrus Engerer terá assento
no Parlamento e nos respetivos órgãos, no pleno gozo dos seus direitos, desde que tenha assinado
previamente a declaração de que não exerce qualquer função incompatível com a de deputado ao
Parlamento Europeu. 

6. Pedido de levantamento da imunidade
As autoridades competentes da Grécia transmitiram um pedido de levantamento da imunidade
parlamentar do  Deputado Ioannis Lagos, a fim de dar cumprimento ao acórdão do Tribunal de
Recurso de Atenas, de 7 de outubro último, que impõe uma pena de prisão e uma multa pela direção
de uma organização criminosa e participação na mesma e pela violação da legislação grega em
matéria de detenção de armas de fogo e de foguetes e fogo de artifício.

Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regimento, este pedido é enviado à comissão competente,
designadamente a Comissão JURI.

7. Composição das comissões e delegações
O Presidente recebeu do Grupo Renew Europe a sua decisão de alterar as nomeações feitas para as
comissões.

Comissão CULT: Monica Semedo em substituição de Vlad-Marius Botoş

Esta decisão entra em vigor a partir do dia de hoje.

8. Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu (anúncio das
candidaturas)
O Presidente informa que o Parlamento procederá amanhã, quinta-feira, 12 de novembro de 2020, à
eleição de um novo Primeiro Vice-Presidente, em substituição de  Mairead McGuinness. Anuncia
que recebeu a candidatura da Deputada Roberta Metsola, apresentada pelo Grupo PPE.

A candidata informou que aceitava a nomeação.

Nos termos do artigo 15.º do Regimento do Parlamento Europeu, uma vez que o número de
candidaturas não excede o número de lugares a preencher, a candidata é eleita por aclamação, salvo
se um número de deputados ou um ou vários grupos políticos que atinjam pelo menos o limiar alto
solicitarem a realização de um escrutínio secreto.

O prazo para requerer a votação por escrutínio secreto termina hoje, quarta-feira, 11 de novembro de
2020, às 19 horas.
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9. Negociações antes da primeira leitura do Parlamento (artigo 71.º do
Regimento)
O Presidente anuncia, em conformidade com o artigo 71.º do Regimento,  as decisões das comissões
ECON/BUDG, ECON e CULT de encetar negociações interinstitucionais com base nos relatórios
seguintes:
— Comissão ECON/BUDG: proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que

cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 –
2020/0104(COD)). Relatores: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan e Dragoş Pîslaru
(A9-0214/2020);

— Comissão ECON: proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (UE) n.º 575/2013 no respeitante aos ajustamentos ao quadro de titularização
para apoiar a recuperação económica em resposta à pandemia de COVID-19 (COM(2020)
0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)). Relator: Othmar Karas (A9-0213/2020);

— Comissão ECON: proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (UE) 2017/2402, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um
regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, a fim de apoiar a
recuperação da pandemia de COVID-19 (COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – (COD)).
Relator: Paul Tang (A9-0215/2020);

— Comissão CULT: proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Decisão n.º 445/2014/UE que cria uma ação da União de apoio às Capitais Europeias da
Cultura para os anos de 2020 a 2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)).
Relatora: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Nos termos do artigo 71.º, n.º 2, do Regimento, um número de deputados ou um ou vários grupos
políticos que atinjam pelo menos o limiar médio podem solicitar por escrito, antes da meia-noite de
amanhã, quinta-feira 12 de novembro de 2020, que as decisões de encetar negociações sejam postas
à votação.
As negociações podem ter início em qualquer momento após a expiração do prazo fixado, se não
tiver sido apresentado um pedido de votação no Parlamento sobre a decisão de encetar negociações.

10. Retificações (artigo 241.º do Regimento)
As comissões competentes transmitiram as seguintes retificações a textos aprovados pelo
Parlamento Europeu:

— Retificação P8_TA(2019)0377(COR02) da Diretiva (UE) 2019/2034 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 27 de novembro de 2019, relativa à supervisão prudencial das empresas de
investimento e que altera as Diretivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (JO L 314 de 5.12.2019, p. 64) – (Posição do Parlamento Europeu
aprovada em primeira leitura, em 16 de abril de 2019, tendo em vista a adoção da supracitada
diretiva P8_TA(2019)0377) - (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - Comissão
ECON;

— Retificação P8_TA(2019)0378(COR02) do Regulamento (UE) 2019/2033 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019, relativo aos requisitos prudenciais aplicáveis
às empresas de investimento e que altera os Regulamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.º 575/2013,
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(UE) n.° 600/2014 et (UE) n.º 806/2014 (JO L 314 de 5.12.2019, p. 1) - (Posição do Parlamento
Europeu aprovada em primeira leitura, em 16 de abril de 2019, tendo em vista a adoção do
supracitado regulamento P8_TA(2019)0378) - (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359
(COD)) - Comissão ECON.

Nos termos do artigo 241, n.º 4, do Regimento, as retificações em apreço são consideradas
aprovadas, salvo se, no prazo de 24 horas, um grupo político ou um número de deputados que atinja
pelo menos o limiar baixo requererem que sejam submetidas a votação.

11. Assinatura dos atos aprovados em conformidade com o processo
legislativo ordinário (artigo 79.º do Regimento)
O Presidente comunica que, juntamente com o Presidente do Conselho, assinará, hoje, os seguintes
atos aprovados em conformidade com o processo legislativo ordinário:

- Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 168/2013
no que respeita a medidas específicas para veículos de fim de série da categoria L em resposta à
pandemia COVID 19 (00039/2020/LEX - C9-0353/2020 - 2020/0251(COD));

- Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2018/848
relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos no que respeita à sua data de
aplicação e a certas outras datas previstas no mesmo regulamento (00034/2020/LEX - C9-
0340/2020 - 2020/0231(COD)).

12. Seguimento dado às posições e resoluções do Parlamento
A comunicação da Comissão sobre o seguimento dado às posições e resoluções aprovadas pelo
Parlamento no decurso do período de sessões de setembro de 2020 encontra-se disponível no sítio
Web do Parlamento.

13. Atos delegados (artigo 111.º, n.º 2, do Regimento)
Projetos de atos delegados transmitidos ao Parlamento:

- Regulamento Delegado da Comissão que altera os anexos II e III do Regulamento (UE) n.º
528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à disponibilização no mercado e à
utilização de produtos biocidas (C(2020)06771 - 2020/2849(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 26 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ENVI, IMCO (artigo 57.º do Regimento)

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2020/256 da
Comissão que estabelece um planeamento contínuo plurianual (C(2020)07107 - 2020/2839(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 20 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: EMPL

- Regulamento Delegado da Comissão que retifica a versão em língua checa do Regulamento
Delegado (UE) 2015/35 da Comissão que completa a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu
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e do Conselho relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência
II) (C(2020)07158 - 2020/2848(DEA))

Prazo para levantar objeções: 3 meses a partir da data de receção de 23 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ECON

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2018/1229 no que
respeita às normas técnicas de regulamentação relativas à disciplina da liquidação, relativamente à
sua entrada em vigor (C(2020)07186 - 2020/2847(DEA))

Prazo para levantar objeções: 3 meses a partir da data de receção de 23 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ECON

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o anexo IV do Regulamento (UE) 2018/841 do
Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos níveis de referência florestais a aplicar pelos
Estados-Membros para o período 2021-2025 (C(2020)07316 - 2020/2854(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 28 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ENVI

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o anexo III do Regulamento (UE) 2018/848 do
Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a determinadas informações que devem constar
do rótulo dos produtos biológicos (C(2020)07397 - 2020/2856(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 30 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: AGRI

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento
Europeu e do Conselho com o objetivo de incluir a substância ativa ácido cítrico no seu anexo I (C
(2020)07402 - 2020/2857(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 3 de novembro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ENVI, IMCO (artigo 57.º do Regimento)

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2019/2124 no que
respeita aos controlos oficiais no posto de controlo fronteiriço em que as mercadorias saem da
União e a certas disposições em matéria de trânsito e transbordo (C(2020)07418 - 2020/2855
(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 29 de outubro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ENVI, AGRI (artigo 57.º do Regimento)

- Regulamento Delegado da Comissão que altera os Regulamentos Delegados (UE) n.º 532/2014 e
(UE) n.º 1255/2014 da Comissão, que completa o Regulamento (UE) n.º 223/2014 do Parlamento
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Europeu e do Conselho sobre o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, no que diz
respeito aos requisitos mínimos detalhados para efeitos de auditoria e aos dados a registar e
armazenar (C(2020)07504 - 2020/2859(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 4 de novembro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: EMPL

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2019/1122 no
respeitante ao funcionamento do Registo da União no âmbito do Regulamento (UE) 2018/841 do
Parlamento Europeu e do Conselho (C(2020)07549 - 2020/2861(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 6 de novembro de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ENVI

Projetos de atos delegados para os quais o prazo para levantar objeções foi prolongado:

- Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2020/3 no que
respeita à derrogação do tamanho mínimo de referência de conservação para os venerídeos Venus
spp. em determinadas águas territoriais italianas (C(2020)05342 – 2020/2751(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 21 de agosto de 2020

Prolongamento do prazo para apresentação de objeções: 2 meses suplementares a pedido do
Parlamento Europeu

competente quanto à matéria de fundo: PECH

- Regulamento Delegado da Comissão que altera os anexos II e III do Regulamento (UE) n.º
978/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Arménia e ao Vietname (C
(2020)06474 – 2020/2806(DEA))

Prazo para levantar objeções: 2 meses a partir da data de receção de 25 de setembro de 2020

Prolongamento do prazo para apresentação de objeções: 2 meses suplementares a pedido do
Parlamento Europeu

competente quanto à matéria de fundo: INTA.

14. Medidas de execução (artigo 112.º do Regimento)
No âmbito do procedimento de regulamentação com controlo, foram transmitidos ao Parlamento os
seguintes projetos de medidas de execução:

- Regulamento da Comissão que altera a Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere ao cloreto de nicotinamida-ribósido e ao citrato-malato de magnésio
utilizados no fabrico de suplementos alimentares e à unidade de medida utilizada para o cobre
(D069174/02 - 2020/2860(RPS) - prazo: 5 de fevereiro de 2021)
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competente quanto à matéria de fundo: ENVI

- Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota determinadas
normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, no respeitante à Norma Internacional de Contabilidade 39 e às
Normas Internacionais de Relato Financeiro 4, 7, 9 e 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS) - prazo: 28
de janeiro de 2021)
competente quanto à matéria de fundo: ECON
parecer: JURI.

15. Perguntas com pedido de resposta oral (entrega)
A pergunta que se segue com pedido de resposta oral seguida de um debate foi inscrita na ordem do
dia (artigo 136.º do Regimento):

— O-000065/2020 apresentada por Juan Fernando López Aguilar, em nome da Comissão LIBE,
à Comissão: Impacto das medidas de resposta à COVID-19 na democracia, no Estado de direito e
nos direitos fundamentais (B9-0023/2020).

16. Entrega de documentos

Foram entregues os seguintes documentos:

1) por outras instituições

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz uma triagem dos
nacionais de países terceiros nas fronteiras externas e que altera os Regulamentos (CE) n.º
767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020)0612 - C9-0307/2020 -
2020/0278(COD))

enviado matéria de fundo : LIBE
parecer : AFET, BUDG

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à resposta a situações de
crise e de força maior no domínio da migração e do asilo (COM(2020)0613 - C9-0308/2020 –
2020/0277(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
Comité Económico e Social e o Comité das Regiões sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : LIBE
parecer : AFET, BUDG

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à gestão do asilo e da
migração e que altera a Diretiva 2003/109/CE do Conselho e a proposta de Regulamento (UE)
XXX/XXX [Fundo para o Asilo e a Migração] (COM(2020)0610 - C9-0309/2020 – 2020/0279
(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
Comité Económico e Social e o Comité das Regiões sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : LIBE
parecer : AFET, BUDG, EMPL, JURI

- Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um
procedimento comum de proteção internacional na União e que revoga a Diretiva 2013/32/UE
(COM(2020)0611 - C9-0312/2020 - 2016/0224(COD))
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enviado matéria de fundo : LIBE
parecer : AFET, EMPL

- Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação do
sistema «Eurodac» de comparação de dados biométricos para efeitos da aplicação efetiva do
Regulamento (UE) XXX/XXX [Regulamento Gestão do Asilo e da Migração] e do Regulamento
(UE) XXX/XXX [Regulamento Reinstalação], da identificação de nacionais de países terceiros ou
apátridas em situação irregular, e de pedidos de comparação com os dados Eurodac apresentados
pelas autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei e
que altera os Regulamentos (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 (COM(2020)0614 - C9-0313/2020 -
2016/0132(COD))

enviado matéria de fundo : LIBE
parecer : AFET, BUDG, JURI

- Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um programa geral de ação
da União para 2030 em matéria de ambiente (COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
Comité Económico e Social e o Comité das Regiões sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : ENVI
parecer : BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

- Proposta de regulamento do Conselho que cria a Empresa Comum para a Computação Europeia de
Alto Desempenho (COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))

enviado matéria de fundo : ITRE
parecer : BUDG

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um programa de
documentação das capturas de atum-rabilho (Thunnus thynnus) e que revoga o Regulamento (UE)
n.º 640/2010 (COM(2020)0670 - C9-0336/2020 - 2020/0302(COD))
Em conformidade com o artigo 145.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o Comité
Económico e Social sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : PECH

- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos adequados
na União Europeia (COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
Comité Económico e Social e o Comité das Regiões sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : EMPL
parecer : FEMM

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Ambiente de
Janela Única Aduaneira da União Europeia e altera o Regulamento (UE) n.º 952/2013 (COM(2020)
0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD))
Em conformidade com o artigo 145.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o Comité
Económico e Social sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : IMCO
parecer : INTA, BUDG

- Projeto de orçamento retificativo n.º 9 do orçamento geral para 2020 que acompanha a proposta de
mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para prestar assistência à Croácia e à Polónia em
relação com uma catástrofe natural e para o pagamento de adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à
Grécia, à Hungria, à Irlanda, a Portugal e à Espanha em relação com uma emergência de saúde
pública – Posição do Conselho de 30 de outubro de 2020 (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297
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(BUD))
enviado matéria de fundo : BUDG

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º
428/2009 do Conselho mediante a concessão de uma autorização geral de exportação da União para
a exportação de determinados produtos de dupla utilização da União para o Reino Unido da Grã-
Bretanha e da Irlanda do Norte (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))

enviado matéria de fundo : INTA
parecer : AFET

- Substituição parcial dos membros do Tribunal de Contas - candidato PL (12496/2020 - C9-
0350/2020 - 2020/0806(NLE))

enviado matéria de fundo : CONT

- Decisão do Conselho relativa à celebração das alterações do Acordo respeitante à Cooperação na
Luta contra a Poluição do Mar do Norte por Hidrocarbonetos e outras Substâncias Perigosas
(Acordo de Bona) relativas ao alargamento do âmbito de aplicação do Acordo e sobre a Adesão do
Reino de Espanha ao mesmo Acordo (11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE))

enviado matéria de fundo : ENVI
parecer : TRAN

- Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito a medidas
temporárias relativas ao imposto sobre o valor acrescentado aplicável às vacinas contra a COVID-
19 e aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro desta doença em resposta à pandemia de
COVID-19 (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS))

enviado matéria de fundo : ECON
parecer : IMCO

2) pelas comissões parlamentares

- ***I Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
um Instrumento de Assistência Técnica (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)) -
Comissão BUDG - Comissão ECON - Relatora: Alexandra Geese - Relator: Dragoș Pîslaru (A9-
0173/2020)

- *** Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de
aplicação do Acordo de Parceria no domínio da pesca sustentável entre a União Europeia e a
República do Senegal (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)) - Comissão PECH -
Relatora: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

- Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do
Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da
Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República do Senegal (2019/0226M(NLE)) -
Comissão PECH - Relatora: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

- 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 do seu Protocolo de
Aplicação (2020–2026) (2020/0002M(NLE)) - Comissão PECH - Relatora: Caroline Roose (A9-
0184/2020)

- *** Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da
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União, do Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a
República das Seicheles e do seu protocolo de aplicação (2020-2026) (05243/2020 - C9-0073/2020
- 2020/0002(NLE)) - Comissão PECH - Relatora: Caroline Roose (A9-0185/2020)

- ***I Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (UE) n.º 182/2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos
mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela
Comissão (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)) - Comissão JURI - Relator:
József Szájer (A9-0187/2020)

- ***I Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano
Europeu do Transporte Ferroviário (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)) -
Comissão TRAN - Relatora: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

- Relatório sobre alterações ao Regimento para garantir o funcionamento do Parlamento em
circunstâncias excecionais (2020/2098(REG)) - Comissão AFCO - Relatora: Gabriele Bischoff (A9-
0194/2020)

- ***I Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o
mecanismo de empréstimo do setor público ao abrigo do Mecanismo para uma Transição Justa
(COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)) - Comissão BUDG - Comissão ECON -
Relator: Johan Van Overtveldt - Relatora: Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- ***I 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 282/2014 («Programa UE pela Saúde») (COM(2020)0405 - C9-
0152/2020 - 2020/0102(COD)) - Comissão ENVI - Relator: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Relatório sobre uma nova estratégia industrial para a Europa (2020/2076(INI)) - Comissão ITRE -
Relator: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

- Relatório sobre o Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto
Ecológico (2020/2058(INI)) - Comissão BUDG - Comissão ECON - Relator: Siegfried Mureşan -
Relator: Paul Tang (A9-0198/2020)

- *** Recomendação referente à proposta de um projeto de decisão do Conselho relativa à
celebração do Acordo entre a União Europeia e o Governo da Republica Popular da China sobre a
cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas
(08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)) - Comissão INTA - Relator: Iuliu Winkler (A9-
0199/2020)

- * Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que diz respeito à identificação dos
sujeitos passivos na Irlanda do Norte (COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)) -
Comissão ECON - Relatora: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

- ***I Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Decisão n.º 445/2014/UE que cria uma ação da União de apoio às capitais europeias da cultura para
os anos de 2020 a 2033 (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)) - Comissão CULT -
Relatora: Željana Zovko (A9-0201/2020)
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- Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre a proposta de decisão do
Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular
da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações
geográficas (2020/0089M(NLE)) - Comissão INTA - Relator: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

- ***I 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 BUDG -
Comissão ECON - Relator: José Manuel Fernandes - Relatora: Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia
para o exercício de 2021 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)) - Comissão BUDG -
Correlatores: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

- ***I 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 ECON - Relator: Markus Ferber
(A9-0208/2020).

17. Ordem dos trabalhos
O projeto definitivo de ordem do dia das sessões plenárias de novembro I 2020 (PE 659.871/PDOJ)
foi distribuído, tendo sido propostas as seguintes modificações:

Após consulta dos grupos políticos, o Presidente propõe as seguintes modificações (artigo 158.º do
Regimento):

Quarta-feira

As declarações do Conselho e da Comissão sobre o Quadro Financeiro Plurianual (incluindo os
recursos próprios), Mecanismo de Condicionalidade do Estado de Direito e Fundo de Recuperação
para a Europa serão inseridas como primeiro ponto na ordem do dia da parte da tarde.

Os dois debates sobre as declarações do Vice-presidente da Comissão/Alto Representante da União
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre:

— A luta contra a impunidade dos crimes cometidos contra jornalistas em todo o mundo (ponto 33
do PDOJ),

— Implicações geopolíticas dos Acordos de Abraão na região do Médio Oriente (point 34 du
PDOJ), 

serão adiados para o período de sessões de novembro II 2020.

O debate sobre o relatório de Siegfried Mureşan e Paul Tang (A9-0198/2020) sobre o Plano de
investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto Ecológico (ponto 25 do PDOJ)
será inserido como último ponto na ordem do dia de quinta-feira de manhã.

A sessão será prolongada até às 22h30.

Quinta-feira
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As recomendações e os relatórios que se seguem, previstos para debate comum, sobre os acordos de
parceria no domínio da pesca com o Senegal e as Seicheles serão inscritos diretamente nas votações:

— Recomendação de Izaskun Bilbao Barandica sobre o Acordo de Parceria no Domínio da Pesca
entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo. Protocolo (A9-0180/2020) (ponto 17 do PDOJ),

— Relatório de Izaskun Bilbao Barandica sobre o Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a
UE e o Senegal: aplicação do acordo. Protocolo (Resolução) (A9-0182/2020) (point 16 du PDOJ),

— Recomendação de Caroline Roose sobre o Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável
entre a UE e as Seicheles e sua aplicação. Protocolo (2020–2026) (2020-2026) (A9-0185/2020)
(ponto 13 do PDOJ),

— Relatório de Caroline Roose sobre o Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre
a UE e as Seicheles e sua aplicação. Protocolo (2020-2026) (Resolução) (A9-0184/2020) (ponto 14
do PDOJ).

A recomendação e o relatório que se seguem, previstos para debate comum, sobre o acordo entre a
União Europeia e o Governo da República Popular da China serão inscritos diretamente nas
votações:

— Recomendação de Iuliu Winkler sobre o Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de
indicações geográficas e sua proteção (A9-0199/2020) (ponto 30 do PDOJ),

— Relatório de Iuliu Winkler sobre o Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de
indicações geográficas e sua proteção (Resolução) (A9-0202/2020) (ponto 39 do PDOJ).

A faixa horária das 15h às 16h30 é, por conseguinte, suprimida

Além disso, os seguintes pontos serão inscritos diretamente nas votações:

— Relatório de José Manuel Fernandes e Irene Tinagli sobre o Programa InvestEU (A9-0203/2020),

— Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 87427 x MON
89034 x MIR162 x NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos
MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603 (B9-0346/2020),

— Objeção nos termos do artigo 112.º: soja geneticamente modificada SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-
5) (B9-0349/2020),

— Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 87427 x MON
87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois, três
ou quatro dos eventos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603 (B9-0347/2020).

O Presidente informa ainda que as votações foram repartidas pelos diferentes períodos de votação
em função do número de alterações. As informações relativas à repartição das votações pelos
diferentes períodos de votação estarão disponíveis no sítio Web do Parlamento sob a rubrica
"Informações e documentos prioritários". Esta repartição das votações poderá ainda ser objeto de
modificações em função do número final de alterações e do número de pedidos de votação por
partes e de votação em separado.

O Parlamento concorda com estas propostas.

Intervenção de Markus Ferber, sobre a não inscrição na ordem do dia do seu relatório sobre os
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mercados de instrumentos financeiros (A9-0208/2020) e depois sobre a organização do período de
sessões (o Presidente presta esclarecimentos).

A ordem dos trabalhos fica assim fixada.

18. Quadro Financeiro Plurianual (incluindo os recursos próprios),
Mecanismo de Condicionalidade do Estado de Direito e Fundo de
Recuperação para a Europa (debate) 
Declarações do Conselho e da Comissão: Quadro Financeiro Plurianual (incluindo os recursos
próprios), Mecanismo de Condicionalidade do Estado de Direito e Fundo de Recuperação para a
Europa (2020/2858(RSP))

Johannes Hahn (Comissário) apresenta a declaração.

Intervenções de Jan Olbrycht, em nome do Grupo PPE, e Iratxe García Pérez, em nome do Grupo
S&D.

PRESIDÊNCIA: Rainer WIELAND
Vice-Presidente

Intervenções de Dacian Cioloş, em nome do Grupo Renew, Jean-Lin Lacapelle, em nome do Grupo
ID, Philippe Lamberts, em nome do Grupo Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, em nome do Grupo
ECR, Dimitrios Papadimoulis, em nome do Grupo GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo (Não
Inscritos), José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Rasmus Andresen,
Roberts Zīle, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Jordi Solé,
Bogdan Rzońca, José Gusmão, Petri Sarvamaa, Simona Bonafè, Katalin Cseh, David Cormand,
Derk Jan Eppink, Sira Rego, Esther de Lange, Kati Piri, Guy Verhofstadt e Terry Reintke.

(Continuação do debate: ponto 20 da Ata de 11.11.2020)

PRESIDÊNCIA: Pedro SILVA PEREIRA
Vice-Presidente

19. Período de votação
O Parlamento procede à votação, por votação única, sobre:

— Introdução de medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que
participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia ***I
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, que adota medidas comerciais excecionais em favor
dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da
União Europeia [COM(2020)0135 - C9-0099/2020- 2020/0051(COD)] - Comissão do Comércio
Internacional. Relator: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

— Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 87427 x
MON 89034 x MIR162 x NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três
dos eventos MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603
Proposta de resolução apresentada nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3, do Regimento, sobre o
projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que
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contenham, sejam constituídos por ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado
MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e milho geneticamente modificado combinando
dois ou três dos eventos MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, nos termos do Regulamento
(CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (D068777/01 - 2020/2836(RSP)) (B9-
0346/2020) - Comissão ENVI. Deputados responsáveis: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi e Sirpa Pietikäinen;

— Objeção nos termos do artigo 112.º: soja geneticamente modificada SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5)
Proposta de resolução apresentada nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3, do Regimento, sobre o
projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada
SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho (D068779/01 - 2020/2838(RSP)) (B9-0349/2020) - Comissão ENVI.
Deputados responsáveis: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi e Sirpa
Pietikäinen;

— Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 87427 x
MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e milho geneticamente modificado
combinando dois, três ou quatro dos eventos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162
e NK603
Proposta de resolução apresentada nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3 , do Regimento, sobre o
projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que
contenham, sejam constituídos por ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado
MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e milho geneticamente modificado
combinando dois, três ou quatro dos eventos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e
NK603, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho
(D068778/01 - 2020/2837(RSP)) (B9-0347/2020) - Comissão ENVI. Deputados responsáveis: Tilly
Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi e Sirpa Pietikäinen;

— Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo.
Protocolo ***
Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da
União, do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a
União Europeia e a República do Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019- 2019/0226(NLE)] -
Comissão das Pescas. Relatora: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020);

— Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo.
Protocolo (Resolução)
Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do
Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da
Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República do Senegal [2019/0226M(NLE)] -
Comissão das Pescas. Relatora: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020);

— Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a UE e as Seicheles e sua
aplicação. Protocolo (2020–2026) ***
Relatório 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) [05243/2020 - C9-0073/2020 -
2020/0002(NLE)] - Comissão das Pescas. Relatora: Caroline Roose (A9-0185/2020);
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— Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de indicações geográficas e sua
proteção ***
Recomendação referente à proposta de um projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do
Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação em
matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas [08359/2020 - C9-
0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Comissão do Comércio Internacional. Relator: Iuliu Winkler (A9-
0199/2020);

— Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de indicações geográficas e sua
proteção (Resolução)
Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre a proposta de decisão do
Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular
da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações
geográficas [2020/0089M(NLE)] - Comissão do Comércio Internacional. Relator: Iuliu Winkler
(A9-0202/2020);

— Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: identificação dos sujeitos
passivos na Irlanda do Norte *
Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que diz respeito à identificação dos
sujeitos passivos na Irlanda do Norte [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] -
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Relatora: Irene Tinagli (A9-0200/2020).

— Introdução de limites de capacidade para o bacalhau do Báltico Oriental, à recolha de
dados e às medidas de controlo no mar Báltico e cessação definitiva das atividades das frotas
que pescam bacalhau do Báltico Oriental ***I
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (UE) 2016/1139 no que respeita à introdução de limites de capacidade para o bacalhau
do Báltico oriental, à recolha de dados e às medidas de controlo no mar Báltico, e o Regulamento
(UE) n.º 508/2014 no que respeita à cessação definitiva das atividades das frotas que pescam
bacalhau do Báltico oriental [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Comissão das
Pescas. Relator: Niclas Herbst (A9-0093/2020);

— Reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE) ***I
Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
n.º 573/2014/UE sobre o reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE) [COM
(2019)0620 - C9-0117/2019- 2019/0188(COD)] - Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais.
Relator: Manuel Pizarro (A9-0128/2020).

A votação decorrerá até às 18h15.

Procede-se à votação.
Os resultados da votação serão comunicados às 21 horas.

20. Quadro Financeiro Plurianual (incluindo os recursos próprios),
Mecanismo de Condicionalidade do Estado de Direito e Fundo de
Recuperação para a Europa (continuação do debate) 
Declarações do Conselho e da Comissão: Quadro Financeiro Plurianual (incluindo os recursos
próprios), Mecanismo de Condicionalidade do Estado de Direito e Fundo de Recuperação para a
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Europa (2020/2858(RSP))

(Início do debate: ponto 18 da Ata de 11.11.2020)

Intervenções de Esteban González Pons, Elisabetta Gualmini, Sophia in 't Veld, Daniel Freund,
Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca, Markus Ferber, Katarina Barley, Sandro Gozi, Ernest Urtasun,
Angel Dzhambazki, Daniel Caspary, Eero Heinäluoma, Ramona Strugariu, Alexandra Geese, Patryk
Jaki, Kris Peeters, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Sylwia Spurek, Niclas Herbst,
Leszek Miller, Marie Toussaint, Andreas Schwab, Kathleen Van Brempt, Tonino Picula, Udo
Bullmann, Victor Negrescu, Brando Benifei, Csaba Molnár, Marc Angel e Petar Vitanov.

Intervenção de Johannes Hahn (Comissário).

O debate é dado por encerrado.

21. Os resultados das eleições presidenciais dos EUA (debate)
Os resultados das eleições presidenciais dos EUA

Intervenção de Josep Borrell Fontelles (Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança).

Intervenções de Michael Gahler, em nome do Grupo PPE, Kati Piri, em nome do Grupo S&D, Hilde
Vautmans, em nome do Grupo Renew, Mara Bizzotto, em nome do Grupo ID, Ska Keller, em nome
do Grupo Verts/ALE, Angel Dzhambazki, em nome do Grupo ECR, Martin Schirdewan, em nome
do Grupo GUE/NGL, e Fabio Massimo Castaldo (Não Inscritos).

O debate é dado por encerrado.

22. A luta contra o terrorismo e o direito à liberdade de expressão e à
educação (debate) 
Declarações do Conselho e da Comissão: A luta contra o terrorismo e o direito à liberdade de
expressão e à educação (2020/2841(RSP))

Ylva Johansson (Comissária) apresenta a declaração.

PRESIDÊNCIA: Fabio Massimo CASTALDO
Vice-Presidente

Intervenções de Manfred Weber, em nome do Grupo PPE, Iratxe García Pérez, em nome do Grupo
S&D, Maite Pagazaurtundúa, em nome do Grupo Renew, Nicolas Bay, em nome do Grupo ID,
Salima Yenbou, em nome do Grupo Verts/ALE, Nicola Procaccini, em nome do Grupo ECR,
Manon Aubry, em nome do Grupo GUE/NGL, e Laura Ferrara (Não Inscritos).

Intervenção de Ylva Johansson.

O debate é dado por encerrado.
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23. Composição das comissões e delegações
O Presidente recebeu do Grupo S&D a seguinte decisão que altera a composição das comissões e
das delegações:
Delegação para as Relações com a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo: Andreas Schieder

Esta decisão entra em vigor a partir do dia de hoje.

(A sessão é suspensa às 19h25.)

PRESIDÊNCIA: Katarina BARLEY
Vice-Presidente

24. Reinício da sessão
A sessão é reiniciada às 19h56.

25. Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as
secções (debate)
Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia
para o exercício de 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Comissão dos
Orçamentos. Correlatores: Pierre Larrouturou e Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Pierre Larrouturou e Olivier Chastel apresentam o relatório.

Intervenção de Johannes Hahn (Comissário).

Intervenções de Nikos Androulakis (relator do parecer da Comissão AFET), Charles Goerens
(relator do parecer da Comissão DEVE), Margarida Marques (relatora do parecer da Comissão
ECON), Cristian-Silviu Buşoi (relator do parecer da Comissão ITRE), Leszek Miller (relator do
parecer da Comissão IMCO), Markus Ferber (relator do parecer da Comissão TRAN), Younous
Omarjee (relator do parecer da Comissão REGI), Martin Hlaváček (relator do parecer da Comissão
PECH), Romeo Franz (relator do parecer da Comissão CULT), Antonio Tajani (relator do parecer da
Comissão AFCO) e Robert Biedroń (relator do parecer da Comissão FEMM).

PRESIDÊNCIA: Othmar KARAS
Vice-Presidente

Intervenções de Angelika Winzig, em nome do Grupo PPE, Nils Ušakovs, em nome do Grupo S&D,
Valérie Hayer, em nome do Grupo Renew, Joachim Kuhs, em nome do Grupo ID, David Cormand,
em nome do Grupo Verts/ALE, Bogdan Rzońca, em nome do Grupo ECR, Dimitrios Papadimoulis,
em nome do Grupo GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić (Não Inscritos), José Manuel Fernandes e
Carmen Avram.

(Continuação do debate: ponto 27 da Ata de 11.11.2020)

26. Comunicação dos resultados da votação
O Presidente comunica os resultados da votação:

Introdução de medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que
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participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia ***I
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, que adota medidas comerciais excecionais em favor
dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da
União Europeia [COM(2020)0135 - C9-0099/2020- 2020/0051(COD)] - Comissão do Comércio
Internacional. Relator: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DA COMISSÃO e ALTERAÇÕES 

Aprovada por votação única (P9_TA(2020)0290)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 1)

A primeira leitura do Parlamento é, assim, dada como concluída.

Milho geneticamente modificado MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e milho
geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos MON 87427, MON 89034,
MIR162 e NK603
Proposta de resolução B9-0346/2020

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Aprovada (P9_TA(2020)0291)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 2)

Soja geneticamente modificada SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Proposta de resolução B9-0349/2020

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Aprovada (P9_TA(2020)0292)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 3)

Milho geneticamente modificado MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x
NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois, três ou quatro dos eventos MON
87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603
Proposta de resolução B9-0347/2020

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Aprovada (P9_TA(2020)0293)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 4)

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo.

P9_PV(2020)11-11 PE 661.163 - 20
PT



Protocolo ***
Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da
União, do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a
União Europeia e a República do Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019- 2019/0226(NLE)] -
Comissão das Pescas. Relatora: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(Requerida maioria simples)

PROJETO DE DECISÃO DO CONSELHO

Aprovada (P9_TA(2020)0294)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 5)

O Parlamento aprova a celebração do Protocolo.

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo.
Protocolo (Resolução)
Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do
Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da
Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República do Senegal [2019/0226M(NLE)] -
Comissão das Pescas. Relatora: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Aprovada por votação única (P9_TA(2020)0295)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 6)

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a UE e as Seicheles e sua
aplicação. Protocolo (2020–2026) ***
Relatório 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) [05243/2020 - C9-0073/2020 -
2020/0002(NLE)] - Comissão das Pescas. Relatora: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(Requerida maioria simples)

PROJETO DE DECISÃO DO CONSELHO

Aprovada (P9_TA(2020)0296)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 7)

O Parlamento aprova a celebração do Acordo e do Protocolo.

Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de indicações geográficas e sua proteção
***
Recomendação referente à proposta de um projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do
Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação em
matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas [08359/2020 - C9-
0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Comissão do Comércio Internacional. Relator: Iuliu Winkler (A9-
0199/2020)
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(Requerida maioria simples)

PROJETO DE DECISÃO DO CONSELHO

Aprovada (P9_TA(2020)0297)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 8)

O Parlamento aprova a celebração do Acordo.
Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de indicações geográficas e sua proteção
(Resolução)
Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre a proposta de decisão do
Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular
da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações
geográficas [2020/0089M(NLE)] - Comissão do Comércio Internacional. Relator: Iuliu Winkler
(A9-0202/2020)

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Aprovada por votação única (P9_TA(2020)0298)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 9)

Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: identificação dos sujeitos passivos na
Irlanda do Norte *
Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que diz respeito à identificação dos
sujeitos passivos na Irlanda do Norte [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] -
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Relatora: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(Requerida maioria simples)

PROPOSTA DA COMISSÃO

Aprovada por votação única (P9_TA(2020)0299)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 10)

Introdução de limites de capacidade para o bacalhau do Báltico Oriental, à recolha de dados e
às medidas de controlo no mar Báltico e cessação definitiva das atividades das frotas que
pescam bacalhau do Báltico Oriental ***I
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (UE) 2016/1139 no que respeita à introdução de limites de capacidade para o bacalhau
do Báltico oriental, à recolha de dados e às medidas de controlo no mar Báltico, e o Regulamento
(UE) n.º 508/2014 no que respeita à cessação definitiva das atividades das frotas que pescam
bacalhau do Báltico oriental [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Comissão das
Pescas. Relator: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(Requerida maioria simples)

ACORDO PROVISÓRIO

Aprovado (P9_TA(2020)0300)
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(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 11)

A primeira leitura do Parlamento é, assim, dada como concluída.

Reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE) ***I
Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
n.º 573/2014/UE sobre o reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE) [COM
(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais.
Relator: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(Requerida maioria simples)

ACORDO PROVISÓRIO

Aprovado (P9_TA(2020)0301)
(Resultados da votação: anexo "Resultados das votações" de 11, 12 e 13 de novembro de 2020,
ponto 12)

A primeira leitura do Parlamento é, assim, dada como concluída.

27. Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as
secções (continuação do debate)
Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia
para o exercício de 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Comissão dos
Orçamentos. Correlatores: Pierre Larrouturou e Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Início do debate: ponto 25 da Ata de 11.11.2020)

Intervenções de Maxette Pirbakas, Eugen Jurzyca, Sandra Pereira, Tamás Deutsch, Mónica Silvana
González, Roman Haider, Pernille Weiss, Eero Heinäluoma e Angelo Ciocca.

Intervenção de Johannes Hahn (Comissário).

O debate é dado por encerrado.

Votação: ponto 11 da Ata de 12.11.2020 (alterações); ponto 19 da Ata de 12.11.2020 (votação
final).

28. Declarações de voto
Declarações de voto escritas: 

As declarações de voto escritas, nos termos do artigo 194.º do Regimento, são incluídas na página
de cada deputado no sítio Web do Parlamento.

A título excecional, serão aceites declarações de voto com o máximo de 400 palavras.
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29. Correções e intenções de voto
As correções e as intenções de voto encontram-se no documento "Resultados das votações
nominais", em anexo à ata da sessão e disponível no sítio Web do Parlamento. São referidas
unicamente para efeitos informativos e não alteram em nada o resultado da votação tal como
anunciado na sessão plenária.
O documento é atualizado regularmente durante um período máximo de duas semanas após o
período de sessões.
Findo este prazo, a lista das correções e intenções de voto é encerrada para fins de tradução e de
publicação no Jornal Oficial.

30. Ordem do dia da próxima sessão
A ordem do dia da sessão de amanhã já foi fixada (documento "Ordem do dia" PE 659.871/OJJE).

31. Encerramento da sessão
A sessão é encerrada às 21h30.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretário-Geral Presidente
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LISTA DE PRESENÇAS

11.11.2020

Uma vez que o presente período de sessões  se  realiza de forma remota decido à  pandemia  de
COVID-19, não haverá qualquer lista de presenças disponível para assinatura pelos deputados.

⁂

Por  razões  relacionadas  com a  pandemia  de  COVID-19  foi  adotado  um sistema  de  votação  à
distância (cf. Decisão da Mesa de 20 de março de 2020 que completa a sua Decisão de 3 de maio de
2004  sobre  as  instruções  relativas  às  votações).  Os  nomes  dos  deputados  que  participaram na
votação figuram no documento "Resultados das votações nominais ", anexado à ata da sessão e
disponível no sítio Internet do Parlamento.
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