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Trabalhos em curso

Transferência de dotações INFO 01/2018 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2018/2242(GBD)

Fundo

BUDG

Proposta de transferência de dotações INF 3/2017 - SEAE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2017/2267(GBD)

Fundo

BUDG

Situação na Hungria (nos termos da Resolução do Parlamento Europeu de 17 de maio de
2017)
Processo de iniciativa legislativa

2017/2131(INL)

Judith SARGENTINI [Verts/ALE]

LIBE

Fundo
Proposta de transferência de dotações INF 8/2016 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2016/2287(GBD)

Fundo

BUDG

Proposta de transferência de dotações - Orçamento para 2016 - Agência de
Aprovisionamento da Euratom (AAE)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2016/2207(GBD)
BUDG

Revogação do Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do Conselho relativo às regras comuns para
a normalização de contas das empresas de caminho de ferro
***|| Processo legislativo ordinário segunda leitura
Merja KYLLÖNEN [GUE/NGL]

2013/0013(COD)
TRAN

Fundo
Notificação sobre a apresentação de um projeto de construção (ampliação das instalações)
pela Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2016/2091(GBD)
BUDG

Transferência de dotações - Orçamento para 2015 - Agência de Aprovisionamento da
Euratom (AA)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2333(GBD)
BUDG

Transferência de dotações - Orçamento 2015 - Agência de Aprovisionamento da Euratom
(AAE)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2314(GBD)
BUDG

Arrendamento de espaços de escritórios para a delegação da União Europeia à China SEAE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo
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2015/2308(GBD)
BUDG
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Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie
(Article 203)
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2300(GBD)
BUDG

Transferência de dotações 1/2015 - Gabinete BEREC
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2145(GBD)
BUDG

Transferência de dotações - Gabinete do ORECE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo

2015/2030(GBD)
BUDG

Request for the waiver of the immunity of Clara Ponsatí Obiols
Imunidade
Fundo

2020/2031(IMM)
JURI

Regulamento Delegado da Comissão que retifica determinadas versões linguísticas do
Regulamento Delegado (UE) 2016/128 que completa o Regulamento (UE) n.º 609/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos específicos em
matéria de composição e informação aplicáveis aos alimentos para fins medicinais
específicos
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2578(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que retifica o Regulamento Delegado (UE) 2019/934
no respeitante às disposições transitórias relativas à comercialização das existências de
produtos vitivinícolas
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2577(DEA)
AGRI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 139/2014 no que
se refere à segurança da pista e aos dados aeronáuticos
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2576(DEA)
TRAN

Regulamento Delegado da Comissão que altera os anexos II e IV do Regulamento (UE)
n.º 978/2012 no que diz respeito à suspensão temporária dos regimes a que se refere o
artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 978/2012 relativamente a determinados produtos
originários do Reino do Camboja
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2567(DEA)
INTA

Proposta de transferência de dotações INF 1/2020 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
Fundo
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2020/2030(GBD)
BUDG
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Aplicação da Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres
humanos e à proteção das vítimas
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

2020/2029(INI)
LIBE

FEMM

Aplicação do Regulamento (UE) n.º 305/2011 que estabelece condições harmonizadas para
a comercialização dos produtos de construção (Regulamento Produtos de Construção)
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2028(INI)

Fundo

IMCO

Responsabilidade das empresas por danos ambientais
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2027(INI)

Fundo

JURI

Um estatuto para as associações e organizações europeias transfronteiriças sem fins
lucrativos
Processo de iniciativa legislativa

2020/2026(INL)

Fundo

JURI

Renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade
Europeia e a Ucrânia
Processos não legislativos
Fundo

2020/0016(NLE)
ITRE

Renovação do Acordo de cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia
e o Governo da República da Índia
Processos não legislativos
Fundo

2020/0015(NLE)
ITRE

Decisão Delegada da Comissão que altera o anexo V da Diretiva 2005/36/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito aos títulos de formação e aos
títulos dos cursos de formação
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2546(DEA)
IMCO

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às regras aplicáveis à entrada na
União, e à circulação e ao manuseamento após a entrada, de remessas de determinados
animais, produtos germinais e produtos de origem animal
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2020/2545(DEA)
AGRI

Regulamento Delegado da Comissão que estabelece exceções ao disposto no
Regulamento Delegado (UE) 2016/1149 da Comissão, que complementa o Regulamento
(UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos
programas de apoio nacionais no setor vitivinícola
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo
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2020/2543(DEA)
AGRI
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Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às regras aplicáveis aos
estabelecimentos de aquicultura e aos transportadores de animais aquáticos
Procedimentos relativos a atos delegados

2020/2544(DEA)

Fundo, cooperação reforçada

AGRI

Estratégia atualizada para a Bioeconomia: uma bioeconomia sustentável para a Europa
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2020/2541(RSP)

Fundo

AGRI

Regulamento delegado da Comissão que altera e corrige o Regulamento (UE) n.º 748/2012
do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao alinhamento das regras relativas
à aeronavegabilidade permanente das aeronaves e dos produtos, peças e equipamentos
aeronáuticos com o Regulamento (UE) n.º 1321/2014
Procedimentos relativos a atos delegados

2020/2536(DEA)

Fundo

TRAN

Revisão das orientações relativas às infraestruturas energéticas transeuropeias
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2020/2549(RSP)

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

ITRE

Fundo
Proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a assinar, no interesse
da União Europeia, a Convenção (N.º 190) sobre Violência e Assédio da Organização
Internacional do Trabalho, assinada em 2019
Processos não legislativos

2020/0011(NLE)

Fundo

EMPL

Objeção nos termos do artigo 112.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 MON 87708 × MON 89788 × A5547127, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2020/2535(RSP)

Tilly METZ [Verts/ALE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Sirpa
PIETIKÄINEN [PPE] Eleonora EVI [NI]

ENVI

Fundo
Objeção nos termos do artigo 112.º: Projeto de regulamento de execução da Comissão
relativo à não aprovação do extrato de própolis como substância de base em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º
Joëlle MÉLIN [ID]

2020/2534(RSP)
ENVI

Fundo
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Regulamento Delegado da Comissão que retifica a versão em língua polaca do
Regulamento Delegado (UE) 2015/208, que completa o Regulamento (UE) n.º 167/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de segurança funcional
dos veículos para a homologação dos veículos agrícolas e florestais
Procedimentos relativos a atos delegados

2020/2530(DEA)

Fundo

IMCO

Estratégia da UE em matéria de adaptação às alterações climáticas
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2020/2532(RSP)

Pär HOLMGREN [Verts/ALE] Fredrick FEDERLEY [Renew] Petros KOKKALIS
[GUE/NGL] Simona BALDASSARRE [ID]

ENVI

Fundo
Regulamento da Comissão que retifica a versão em língua sueca do Regulamento (UE) n.º
68/2013 relativo ao Catálogo de matérias-primas para alimentação animal
procedimento de regulamentação com controlo

2020/2529(RPS)

Fundo

AGRI

Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2020/2531(RSP)

Maria SPYRAKI [PPE] Maria ARENA [S&D] Frédérique RIES [Renew] Danilo
Oscar LANCINI [ID] Sven GIEGOLD [Verts/ALE] Pietro FIOCCHI [ECR] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL]

ENVI

Fundo
Relatório sobre a proposta de mandato para as negociações com o Reino Unido
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

2020/2023(INI)
AFET

INTA

Pedido de levantamento da imunidadeée de Antoni Comín i Oliveres
Imunidade
Fundo

2020/2025(IMM)
JURI

Pedido de levantamento da imunidade de Carles Puigdemont i Casamajó
Imunidade
Angel DZHAMBAZKI [ECR]

2020/2024(IMM)
JURI

Fundo
Regulamento Delegado da Comissão que complementa a Diretiva (UE) 2017/2397 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas aplicáveis às bases de
dados para os certificados de qualificação, cédulas e diários de bordo da União
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2020/2528(DEA)
TRAN

Regulamento Delegado da Comissão sobre a Base de Dados Europeia das Embarcações
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo
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2020/2527(DEA)
TRAN
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Regulamento Delegado da Comissão que retifica determinadas versões linguísticas do
Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 que complementa a Diretiva 2010/30/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à rotulagem energética das
unidades de ventilação residenciais
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2526(DEA)
ITRE

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo para
uma Transição Justa
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Manolis KEFALOGIANNIS [PPE]

2020/0006(COD)
REGI

Fundo
Regulamento da Comissão que retifica determinadas versões linguísticas do Regulamento
(UE) n.º 1253/2014 que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito aos requisitos de conceção ecológica das unidades de
ventilação
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2020/2517(RPS)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (UE) 2018/848
do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a determinadas regras de produção
pormenorizadas para produtos biológicos
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2020/2516(DEA)
AGRI

Ato legislativo sobre os serviços digitais e questões suscitadas em matéria de direitos
fundamentais
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

2020/2022(INI)
LIBE

Em direção a um mercado único mais sustentável para as empresas e consumidores
Processo com base num relatório de iniciativa
David CORMAND [Verts/ALE]

2020/2021(INI)
IMCO

Fundo
Reforço do mercado único: o futuro da livre circulação de serviços
Processo com base num relatório de iniciativa
Morten LØKKEGAARD [Renew]

2020/2020(INI)
IMCO

Fundo
Ato legislativo sobre os serviços digitais que adapta a regulamentação comercial e o direito
civil aplicável às entidades que operem em linha
Processo de iniciativa legislativa
Tiemo WÖLKEN [S&D]

2020/2019(INL)
JURI

Fundo, cooperação reforçada
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Ato legislativo sobre os serviços digitais: Melhorar o funcionamento do mercado único
Processo de iniciativa legislativa
Alex AGIUS SALIBA [S&D]

2020/2018(INL)
IMCO

Fundo, cooperação reforçada
A inteligência artificial na educação, na cultura e no sector audiovisual
Processo com base num relatório de iniciativa
Sabine VERHEYEN [PPE]

2020/2017(INI)
CULT

Fundo, cooperação reforçada
A inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e
judiciárias em casos penais
Processo com base num relatório de iniciativa
Tudor CIUHODARU [S&D]

2020/2016(INI)
LIBE

Fundo
Direitos de propriedade intelectual relativos ao desenvolvimento de tecnologias ligadas à
inteligência artificial
Processo com base num relatório de iniciativa
Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

2020/2015(INI)
JURI

Fundo
Regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial
Processo de iniciativa legislativa
Axel VOSS [PPE]

2020/2014(INL)
JURI

Fundo
Inteligência artificial: questões de interpretação e de aplicação do direito internacional na
medida em que a UE é afetada nos domínios da utilização civil e militar e da autoridade do
Estado fora do âmbito da justiça penal
Processo com base num relatório de iniciativa
Gilles LEBRETON [ID]

2020/2013(INI)
JURI

Fundo, cooperação reforçada
Quadro dos aspetos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
Processo de iniciativa legislativa
Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

2020/2012(INL)
JURI

Fundo, cooperação reforçada
Relatório sobre a aplicação das estratégias nacionais de integração dos ciganos: combater
atitudes negativas em relação às pessoas de origem cigana na Europa
Processo com base num relatório de iniciativa
Romeo FRANZ [Verts/ALE]

2020/2011(INI)
LIBE

Fundo, cooperação reforçada
Novas vias para a uma migração laboral legal
Processo com base num relatório de iniciativa
Claude MORAES [S&D]

2020/2010(INI)
LIBE

Fundo, cooperação reforçada
Trabalhos em curso
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Reforço da liberdade dos meios de comunicação social: protecção dos jornalistas na
Europa, discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2009(INI)

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

LIBE

Fundo, cooperação reforçada
Um velho continente a envelhecer - possibilidades e desafios relacionados com a política de
envelhecimento após 2020
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2008(INI)

Fundo

EMPL

Impacto das normas da UE sobre a livre circulação de trabalhadores e serviços: a
mobilidade dos trabalhadores no interior da UE como ferramenta para fazer coincidir as
necessidades e as competências do mercado de trabalho
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2007(INI)

Fundo, cooperação reforçada

EMPL

Quadro jurídico da UE para travar e inverter a desflorestação mundial impulsionada pela UE
Processo de iniciativa legislativa

2020/2006(INL)

Delara BURKHARDT [S&D]

ENVI

Fundo, cooperação reforçada
Relatório anual sobre a exportação de armas
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2003(INI)

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

AFET

Fundo
Cooperação UE-África em matéria de segurança na região do Sael, na África Ocidental e no
Corno de África
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2002(INI)

Javier NART [Renew]

AFET

Fundo
Desafios e perspetivas para os regimes multilaterais de controlo de armas e desarmamento
Processo com base num relatório de iniciativa

2020/2001(INI)

Sven MIKSER [S&D]

AFET

Fundo
Diretiva da Comissão que altera a Diretiva 2006/126/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à carta de condução
procedimento de regulamentação com controlo

2020/2514(RPS)

Fundo

TRAN

O 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)
Processos não legislativos
Caroline ROOSE [Verts/ALE]

2020/0002(NLE)
PECH

Fundo
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Proposta de transferência de dotações DEC 27/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2020/2000(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2019/2975(RSP)

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA
[ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José
GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

EMPL

Fundo
Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em elétrodos de platina
platinada utilizados para determinadas medições de condutividade
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/3017(DEA)

Fundo

ENVI

Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção aplicável à utilização de crómio hexavalente como
agente anticorrosivo nos sistemas de arrefecimento de aço-carbono dos frigoríficos de
absorção
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/3012(DEA)

Fundo

ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2016/2251
no que respeita à especificação do tratamento dos derivados OTC em relação a
determinadas titularizações simples, transparentes e padronizadas para fins de cobertura
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/3011(DEA)

Fundo

ECON

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/35
que completa a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II)
Procedimentos relativos a atos delegados

2019/3010(DEA)

Fundo

ECON

Acordo entre a União Europeia e o Japão sobre a segurança na aviação civil
Processos não legislativos
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2019/0275(NLE)
TRAN

Fundo
Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas e acabamentos
utilizados em determinados motores de combustão portáteis
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

Trabalhos em curso

2019/3009(DEA)
ENVI
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Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às regras de prevenção e controlo de
certas doenças listadas
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/3001(DEA)
AGRI

Diretiva Delegada da Comissão que altera o anexo II da Diretiva 2000/53/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativa aos veículos em fim de vida, no respeitante a determinadas
isenções relativas ao chumbo e aos compostos de chumbo em componentes
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/3008(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 575/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao método padrão alternativo para
risco de mercado
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/3007(DEA)
ECON

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à aprovação de estabelecimentos de
produtos germinais e aos requisitos de rastreabilidade e de saúde animal aplicáveis à
circulação na União de produtos germinais de determinados animais terrestres detidos
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/3006(DEA)
AGRI

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) n.º 1308/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante às normas de gestão dos
contingentes pautais de importação e de exportação sujeitos a certificados e que
complementa o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no
respeitante à constituição de garantias no âmbito da gestão de contingentes pautais
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/3005(DEA)
AGRI

Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção aplicável à utilização de cádmio em determinados
tubos de câmaras de vídeo resistentes a radiações
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/3004(DEA)
ENVI

Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos de saúde animal
aplicáveis à circulação na União de animais terrestres e de ovos para incubação
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/3003(DEA)
AGRI

Diretiva Delegada da Comissão que altera o anexo II da Diretiva 2000/53/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativa aos veículos em fim de vida, no respeitante à isenção
relativa à utilização de crómio hexavalente como agente anticorrosivo em sistemas de
refrigeração de aço-carbono de frigoríficos de absorção em autocaravanas
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo
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2019/3002(DEA)
ENVI
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Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a regras em matéria de vigilância,
programas de erradicação e estatuto de indemnidade de doença para certas doenças
listadas e doenças emergentes
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo, cooperação reforçada

2019/3000(DEA)
AGRI

Diretiva Delegada da Comissão que altera, para efeitos de adaptação ao progresso
científico e técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo como estabilizador térmico no
poli(cloreto de vinilo) utilizado em determinados dispositivos médicos de diagnóstico in vitro
para análise de amostras de sangue e de outros fluidos e gases corporais
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2999(DEA)
ENVI

Acordo de Aviação Euromediterrânico entre a UE e a Jordânia
Processos não legislativos
Andris AMERIKS [S&D]

2010/0180(NLE)
TRAN

Fundo
Decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de
dados de ADN no Reino Unido
* Processo de consulta
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

2019/0819(CNS)
LIBE

Fundo
Regulamento Delegado da Comissão que completa o Regulamento (UE) 2019/1700 do
Parlamento Europeu e do Conselho por via da criação de um planeamento contínuo
plurianual
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2997(DEA)
EMPL

Recomendação à Alta Representante e ao Conselho, nos termos do artigo 118.º do
Regimento, em preparação do processo de revisão do Tratado de Não Proliferação das
Armas Nucleares (TNP) para 2020, do controlo das armas nucleares e das opções de
desarmamento nuclear
Processo com base num relatório de iniciativa
Sven MIKSER [S&D]

2020/2004(INI)
AFET

Fundo
Regulamento Delegado da Comissão que completa o Regulamento (UE) 2019/1700 do
Parlamento Europeu e do Conselho, especificando o número e a designação das variáveis
relativas ao domínio população ativa
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2996(DEA)
EMPL

Regulamento Delegado da Comissão que completa o Regulamento (UE) 2019/1700 do
Parlamento Europeu e do Conselho, especificando o número e a designação das variáveis
relativas ao domínio rendimento e condições de vida
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2995(DEA)
EMPL
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Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) n.º 648/2012
do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de
regulamentação que especificam os critérios para determinar quais os acordos que
reduzem adequadamente o risco de crédito de contraparte associado às obrigações
cobertas e às titularizações, e que altera os Regulamentos Delegados (UE) 2015/2205 e
(UE) 2016/1178
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2994(DEA)
ECON

Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2021 - Secção I - Parlamento Europeu
Processo orçamental
Olivier CHASTEL [Renew]

2019/2214(BUD)
BUDG

Fundo
Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
Processo orçamental
Pierre LARROUTUROU [S&D]

2019/2213(BUD)
BUDG

Fundo
Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 no que respeita à
utilização de farinha de carne e ossos como combustível em instalações de combustão
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2992(RPS)
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 que diz respeito a emendas à Norma
Internacional de Relato Financeiro 3
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo, cooperação reforçada

2019/2991(RPS)
ECON

Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a União Europeia
e a República do SenegalProtocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da
Pesca entre a União Europeia e a República do Senegal - Proposta de resolução não
legislativa sobre o processo de aprovação
Processos não legislativos 2019/0226M(NLE)
Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

PECH

Fundo
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Estratégia anual para o
crescimento sustentável 2020
Processo com base num relatório de iniciativa
Aurore LALUCQ [S&D]

2019/2211(INI)
ECON

Fundo, cooperação reforçada
Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre os Balcãs Ocidentais, na perspetiva
da Cimeira de maio de 2020
Processo com base num relatório de iniciativa
Tonino PICULA [S&D]

2019/2210(INI)
AFET

Fundo

Trabalhos em curso
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Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva
da Cimeira de junho de 2020
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2209(INI)

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

AFET

Fundo
Relatório de execução sobre a Diretiva Regresso
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2208(INI)

Tineke STRIK [Verts/ALE]

LIBE

Fundo
Aplicação do mandado de detenção europeu e dos processos de entrega entre os EstadosMembros
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2207(INI)

Javier ZARZALEJOS [PPE]

LIBE

Fundo
Aplicação do Regulamento Dublim III
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2206(INI)

Fabienne KELLER [Renew]

LIBE

Fundo
Relatório de execução sobre os aspectos de segurança rodoviária do pacote «Inspeção
Técnica Automóvel»
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2205(INI)

Benoît LUTGEN [PPE]

TRAN

Fundo
Aplicação da Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos públicos nos domínios da defesa e
da segurança e da Diretiva 2009/43/CE sobre a transferência de produtos relacionados com
a defesa
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2204(INI)

Kris PEETERS [PPE]

IMCO

Fundo
Relatório anual de execução sobre o acordo de associação entre a UE e a Ucrânia
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2202(INI)

Michael GAHLER [PPE]

AFET

Fundo
Relatório anual de execução sobre o acordo de associação entre a UE e a Moldávia
Processo com base num relatório de iniciativa
Dragoş TUDORACHE [Renew]

2019/2201(INI)
AFET

Fundo

Trabalhos em curso
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Relatório anual de execução sobre o acordo de associação entre a UE e a Geórgia
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2200(INI)

Sven MIKSER [S&D]

AFET

Fundo
Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual
para os anos 2018-2019
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2199(INI)

Clare DALY [GUE/NGL]

LIBE

Fundo
Acesso do público aos documentos (artigo 122.º, n.º 7) - Relatório anual para os anos 20162018
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2198(INI)

Ioan-Rareş BOGDAN [PPE]

LIBE

Fundo
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2197(INI)

Jörgen WARBORN [PPE]

INTA

Fundo
Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2196(INI)

Tanja FAJON [S&D]

LIBE

Fundo
Medidas eficazes para tornar os programas Erasmus+, Europa Criativa e o Corpo Europeu
de Solidariedade mais ecológicos
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2195(INI)

Laurence FARRENG [Renew]

CULT

Fundo
Criação de um legado político eficaz para o Ano Europeu do Património Cultural
Processo com base num relatório de iniciativa
Dace MELBĀRDE [ECR]

2019/2194(INI)
CULT

Fundo
Medidas técnicas e operacionais para transportes marítimos mais eficientes e limpos
Processo com base num relatório de iniciativa
Karima DELLI [Verts/ALE]

2019/2193(INI)
TRAN

Fundo
Revisão das orientações para a rede transeuropeia de transportes (RTE-T)
Processo com base num relatório de iniciativa
Jens GIESEKE [PPE]

2019/2192(INI)
TRAN

Fundo

Trabalhos em curso
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Segurança ferroviária e sinalização: avaliar o ponto da situação da implantação do Sistema
Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS)
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2191(INI)

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

TRAN

Fundo
Garantir a segurança dos produtos no mercado único
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2190(INI)

Marion WALSMANN [PPE]

IMCO

Fundo
Abordagem global europeia ao armazenamento de energia
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2189(INI)

Claudia GAMON [Renew]

ITRE

Fundo
Melhorar a eficácia do desenvolvimento e a eficiência da ajuda
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2184(INI)

Tomas TOBÉ [PPE]

DEVE

Fundo
Regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição
dos produtos químicos (REACH)
procedimento de regulamentação com controlo

2019/2968(RPS)

Fundo, cooperação reforçada

ENVI

Plano de gestão plurianual do atum-rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo, que altera
os Regulamentos (UE) 2017/2107, (UE) 2019/833 [NAFO] e (UE) n.º 1936/2001, e que
revoga o Regulamento (UE) 2016/1627
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2019/0272(COD)

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

PECH

Fundo
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Aspetos sociais e
relativos ao emprego na Estratégia anual para o crescimento para 2020
Processo com base num relatório de iniciativa
Klára DOBREV [S&D]

2019/2212(INI)
EMPL

Fundo, cooperação reforçada
Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que diz
respeito aos teores máximos de perclorato em determinados géneros alimentares
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2961(RPS)
ENVI

Transferência de dotações n° 2/2019 - SEAE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2179(GBD)
BUDG

Fundo
Trabalhos em curso
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Decisão da Comissão que altera a Decisão 2014/312/UE para alargar a derrogação relativa
ao óxido de zinco tendo em vista autorizar a utilização desta substância como estabilizador
de conservante para «produtos enlatados» e «pastas corantes»
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2960(RPS)
ENVI

Regulamento delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de
regulamentação que especificam os pormenores do pedido de registo como repositório de
titularizações e os pormenores do pedido simplificado de extensão do registo de um
repositório de transações
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2958(DEA)
ECON

Regulamento delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de
regulamentação sobre as normas operacionais aplicáveis aos repositórios de titularizações
em matéria de recolha, agregação, comparação, acesso e verificação da exaustividade e
coerência de dados
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2957(DEA)
ECON

Reconstituição das unidades populacionais de peixes no Mar Mediterrâneo: avaliação e
próximos passos
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

2019/2178(INI)
PECH

Garantir os objetivos da obrigação de desembarcar nos termos do artigo 15.º da Política
Comum das Pescas
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

2019/2177(INI)
PECH

Turquia - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa
Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

2019/2176(INI)
AFET

Fundo
Sérvia - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa
Vladimír BILČÍK [PPE]

2019/2175(INI)
AFET

Fundo
Macedónia do Norte - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa
Ilhan KYUCHYUK [Renew]

2019/2174(INI)
AFET

Fundo
Montenegro - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa
Tonino PICULA [S&D]

2019/2173(INI)
AFET

Fundo
Trabalhos em curso
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Kosovo - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2172(INI)

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

AFET

Fundo
Bósnia e Herzegovina - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2171(INI)

Paulo RANGEL [PPE]

AFET

Fundo
Albânia - Relatório intercalar anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2170(INI)

Isabel SANTOS [S&D]

AFET

Fundo
Consequências para as unidades populacionais de peixes e para a pesca da subida da
temperatura da água do mar
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2163(INI)

Rosanna CONTE [ID]

PECH

Fundo
Mais peixes no mar? Medidas para promover a recuperação das unidades populacionais
acima do Rendimento Máximo Sustentável (RMS), incluindo zonas de recuperação de peixe
e zonas marinhas protegidas
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2162(INI)

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

PECH

Fundo
Futuros pescadores: Atrair uma nova geração de trabalhadores para o setor das pescas e
criar emprego nas comunidades costeiras
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2161(INI)

Manuel PIZARRO [S&D]

PECH

Fundo
O impacto nas pescas do lixo marinho
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2160(INI)

Catherine CHABAUD [Renew]

PECH

Fundo
Desafios e oportunidades para o setor das pescas no Mar Negro
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2159(INI)

Ivo HRISTOV [S&D]

PECH

Fundo
O impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros sistemas de
energias renováveis
Processo com base num relatório de iniciativa
Peter VAN DALEN [PPE]

2019/2158(INI)
PECH

Fundo
Trabalhos em curso
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Estratégia da UE para as Florestas - Rumo a seguir
Processo com base num relatório de iniciativa
Petri SARVAMAA [PPE]

2019/2157(INI)
AGRI

Fundo, cooperação reforçada
A intensificação da ação da UE para proteger e restaurar as florestas a nível mundial
Processo com base num relatório de iniciativa
Stanislav POLČÁK [PPE]

2019/2156(INI)
ENVI

Fundo, cooperação reforçada
Pedido de levantamento da imunidade de Elena Yoncheva
Imunidade
Gilles LEBRETON [ID]

2019/2155(IMM)
JURI

Fundo
Pedido de levantamento da imunidade de Gunnar Beck
Imunidade
Andrzej HALICKI [PPE]

2019/2154(IMM)
JURI

Fundo
Regulamento da Comissão que corrige a versão em língua alemã do Regulamento (UE) n.º
142/2011, que aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados
não destinados ao consumo humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que
se refere a certas amostras e certos artigos isentos de controlos veterinários nas fronteiras
ao abrigo da referida diretiva
procedimento de regulamentação com controlo
Fundo

2019/2948(RPS)
ENVI

Transferência de dotações INF 4/2019 - Secção IV - Tribunal de Justiça
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2153(GBD)
BUDG

Fundo
Protocolo que altera o acordo adicional entre a União Europeia e os seus EstadosMembros, por um lado, a Islândia, por outro, e o Reino da Noruega, por outro, respeitante à
aplicação do Acordo de Transporte Aéreo entre os Estados Unidos da América, por um
lado, a União Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, a Islândia, por outro, e o
Reino da Noruega, por outro, assinado em 16 e 21 de junho de 2011, a fim de ter em conta
a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Bogusław LIBERADZKI [S&D]

2019/0263(NLE)
TRAN

Fundo
Protocolo que altera o Acordo de Transporte Aéreo entre os Estados Unidos da América,
por um lado, a União Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, a Islândia, por outro,
e o Reino da Noruega, por outro, assinado em 16 e 21 de junho de 2011, a fim de ter em
conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Bogusław LIBERADZKI [S&D]

2019/0261(NLE)
TRAN

Fundo

Trabalhos em curso
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Transferência de dotações V/AB-18/T/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2152(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 26/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2151(GBD)
BUDG

Fundo
Protocolo de alteração do Acordo de Transporte Aéreo entre os Estados Unidos da América
e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, assinado em 25 e 30 de abril de
2007, com a redação que lhe foi dada pelo Protocolo de alteração do Acordo de Transporte
Aéreo entre os Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia e os seus EstadosMembros, assinado em 25 e 30 de abril de 2007, assinado pelos Estados Unidos da
América e a União Europeia e os seus Estados-Membros em 24 de junho de 2010, a fim de
ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2019/0258(NLE)
TRAN

Pedido de levantamento da imunidade de Guy Verhofstadt
Imunidade
Marie TOUSSAINT [Verts/ALE]

2019/2149(IMM)
JURI

Fundo
Pedido de levantamento da imunidade de Álvaro Amaro
Imunidade
Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

2019/2150(IMM)
JURI

Fundo
Transferência de dotações INF 4/2019 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2148(GBD)
BUDG

Fundo
Projeto de orçamento retificativo n.º 5 do orçamento geral de 2019 - Ajustamentos de
dotações administrativas das instituições da UE de acordo com a informação disponível
mais recente e atualização das receitas (recursos próprios)
Processo orçamental
John HOWARTH [S&D]

2019/2147(BUD)
BUDG

Fundo
Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, e estabelece normas
técnicas de regulamentação que especificam as informações a prestar em conformidade
com os requisitos de notificação STS
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2921(DEA)
ECON

20

Objeção nos termos do artigo 112.º: Importação de alimentos para animais de companhia
da Arábia Saudita
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º
Joëlle MÉLIN [ID]

2019/2914(RSP)
ENVI

Fundo
Transferência de dotações DEC 25/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2146(GBD)
BUDG

Fundo
Disposições transitórias para o apoio do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER) e do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) em 2021
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Elsi KATAINEN [Renew]

2019/0254(COD)
AGRI

Fundo
Introdução de limites de capacidade para o bacalhau do Báltico Oriental, recolha de dados e
medidas de controlo no mar Báltico e Regulamento (UE) n.º 508/2014 no respeitante à
cessação definitiva das frotas de pesca do bacalhau do Báltico Oriental
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Niclas HERBST [PPE]

2019/0246(COD)
PECH

Fundo
Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 347/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista da União de projetos de
interesse comum
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2907(DEA)
ITRE

Transferência de dotaçõees INF 3/2019 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2143(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 24/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2145(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 23/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2144(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Transferência de dotações INF 1/2019 - Comité Económico e Social Europeu
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2142(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Fundo
Processo acelerado de execução extrajudicial das garantias reais (AECE)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura 2018/0063B(COD)
Esther DE LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

ECON

Fundo
Transferência de dotações V/AB-17/T/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2141(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

Fundo
Objeção nos termos do artigo 112.º: Imposição de condições especiais à importação de
géneros alimentícios e alimentos para animais originários ou expedidos do Japão após o
acidente na central nuclear de Fukushima (D063901)
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2019/2913(RSP)

Michèle RIVASI [Verts/ALE]

ENVI

Fundo
Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a União Europeia
e a República do Senegal
Processos não legislativos

2019/0226(NLE)

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

PECH

Fundo
Transferência de dotações DEC 22/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2140(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Proposta de transferência de dotações DEC 20/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2138(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Proposta de transferência de dotações DEC 21/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2139(GBD)
BUDG

Fundo
Avaliação intercalar do programa EaSI
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2203(INI)
EMPL
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Estágios de qualidade na UE
Processo de iniciativa legislativa

2020/2005(INL)

Fundo

EMPL

Revisão da Diretiva relativa ao Conselho de Empresa Europeu
Processo de iniciativa legislativa

2019/2183(INL)

Dennis RADTKE [PPE]

EMPL

Fundo
Proteger os trabalhadores do amianto
Processo de iniciativa legislativa

2019/2182(INL)

Nikolaj VILLUMSEN [GUE/NGL]

EMPL

Fundo
Direito de desligar
Processo de iniciativa legislativa

2019/2181(INL)

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

EMPL

Fundo
Reduzir as desigualdades, com especial destaque para a pobreza no trabalho
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2188(INI)

Özlem DEMIREL [GUE/NGL]

EMPL

Fundo
Acesso a uma habitação digna e a preços suportáveis para todos
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2187(INI)

Kim VAN SPARRENTAK [Verts/ALE]

EMPL

Fundo
Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de
plataformas - Novas formas de emprego associadas ao desenvolvimento digital
Processo com base num relatório de iniciativa
Fundo

2019/2186(INI)
EMPL

Democracia no trabalho: um quadro europeu para a participação dos trabalhadores e
revisão da Diretiva relativa à instituição de um Conselho de Empresa Europeu
Processo com base num relatório de iniciativa
Gabriele BISCHOFF [S&D]

2019/2185(INI)
EMPL

Fundo
Celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a
Comunidade Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024)Celebração do Protocolo
de Aplicação do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a
República de Cabo Verde (2019-2024) - Proposta de resolução não legislativa sobre o
processo de aprovação
Processos não legislativos 2019/0078M(NLE)
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

PECH

Fundo

Trabalhos em curso

23

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade - relatório
sobre «Legislar Melhor» relativo aos anos de 2017 e 2018
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2133(INI)

Mislav KOLAKUŠIĆ [NI]

JURI

Fundo
Controlo da aplicação do direito da União Europeia - 2017 e 2018
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2132(INI)

Sabrina PIGNEDOLI [NI]

JURI

Fundo
Proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude - relatório
anual de 2018
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2128(INI)

Joachim KUHS [ID]

CONT

Fundo
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de
2018
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2127(INI)

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

CONT

Fundo
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa
David CORMAND [Verts/ALE]

2019/2126(INI)
BUDG

Fundo, cooperação reforçada
Protocolo que altera a Convenção Internacional para a Conservação dos Tunídeos do
Atlântico
Processos não legislativos
Rosanna CONTE [ID]

2019/0225(NLE)
PECH

Fundo
Regulamento delegado da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (UE)
n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para o Asilo, a
Migração e a Integração
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

2019/2874(DEA)
LIBE

Regulamento delegado da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (UE) n.
° 515/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria, no âmbito do Fundo para a
Segurança Interna, um instrumento de apoio financeiro em matéria de fronteiras externas e
de vistos
Procedimentos relativos a atos delegados
Fundo

Trabalhos em curso

2019/2873(DEA)
LIBE

24

Objeção nos termos do artigo 112.º: renovação da autorização de colocação no mercado de
produtos que contenham ou sejam produzidos a partir de colza geneticamente modificada
T45 (ACS-BNØØ8-2), resultante da comercialização deste tipo de colza nos países
terceiros até 2005
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2019/2858(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

Fundo
Transferência de dotações DEC 19/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2123(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

Fundo
Transferência de dotações INFO 01/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações

2019/2121(GBD)

Fundo

BUDG

O Impacto da violência doméstica e do direito de custódia nas mulheres e crianças
Processo com base num relatório de iniciativa
Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

2019/2166(INI)
FEMM

Fundo
Igualdade de género na política externa e de segurança da UE
Processo com base num relatório de iniciativa
Ernest URTASUN [Verts/ALE]

2019/2167(INI)
FEMM

Fundo
Promoção da igualdade de género no ensino e nas carreiras relacionadas com a ciência,
tecnologia, engenharia e matemática (CTEM)
Processo com base num relatório de iniciativa
Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

2019/2164(INI)
FEMM

Fundo, cooperação reforçada
A situação da saúde e direitos sexuais e reprodutivos na UE no contexto da saúde da
mulher
Processo com base num relatório de iniciativa
Predrag Fred MATIĆ [S&D]

2019/2165(INI)
FEMM

Fundo
Colmatar o fosso digital entre homens e mulheres: participação das mulheres na economia
digital
Processo com base num relatório de iniciativa
Maria da Graça CARVALHO [PPE]

2019/2168(INI)
FEMM

Fundo

Trabalhos em curso
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O 25.º aniversário da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento
(ICPD25) (Cimeira de Nairobi)
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º
Evelyn REGNER [S&D]

2019/2850(RSP)
FEMM

Fundo
A Estratégia da UE para a Igualdade de Género
Processo com base num relatório de iniciativa
Maria NOICHL [S&D]

2019/2169(INI)
FEMM

Fundo, cooperação reforçada
Transferência de dotações V/AB-16/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2119(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações V/AB-15/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2118(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações V/AB-14C/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2117(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações V/AB-13/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2116(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações n.º 1/2019 - SEAE
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2115(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 18/2019 - Secção III - Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2120(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a República Islâmica da
Mauritânia relativo à prorrogação do Protocolo que Fixa as Possibilidades de Pesca e a
Contrapartida Financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a
Comunidade Europeia e a República Islâmica da Mauritânia, que caduca em 15 de
novembro de 2019
Processos não legislativos
Clara AGUILERA [S&D]

2019/0210(NLE)
PECH

Fundo
Acordo de Cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite
(GNSS) entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros e a Ucrânia, a fim de ter
em conta a adesão da República da Bulgária, da República da Croácia e da Roménia à
União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2019/0207(NLE)
ITRE

Transferência de dotações DEC 16/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2113(GBD)
BUDG

Fundo
Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade
Europeia e a República da Guiné-Bissau (2019–2024)Protocolo de Aplicação do Acordo de
Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República da GuinéBissau (2019–2024) - Proposta de resolução não legislativa sobre o processo de aprovação
Processos não legislativos 2019/0090M(NLE)
João FERREIRA [GUE/NGL]

PECH

Fundo
Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo sob forma de
troca de cartas entre a União Europeia e a Suíça no quadro das negociações ao abrigo do
artigo XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das concessões da Suíça no âmbito da
OMC no que se refere às carnes temperadas apenas, não preparadas por qualquer outra
forma
Processos não legislativos
Jörgen WARBORN [PPE]

2019/0196(NLE)
INTA

Fundo
Transferência de dotações 5/2019 - Provedor de Justiça Europeu
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2112(GBD)
BUDG

Fundo
Reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Manuel PIZARRO [S&D]

2019/0188(COD)
EMPL

Fundo

Trabalhos em curso
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Abordagem estratégica relativa aos produtos farmacêuticos no ambiente
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2019/2816(RSP)

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE] Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew]
Michèle RIVASI [Verts/ALE] Simona BALDASSARRE [ID] Joanna KOPCIŃSKA
[ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

ENVI

Fundo
Ano Europeu das Cidades mais Verdes 2022
Resolução sobre assuntos de actualidade, art. 78º, 81º, 103º, 108º,
115º

2019/2805(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Christel SCHALDEMOSE [S&D] Karin KARLSBRO
[Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Idoia
VILLANUEVA RUIZ [GUE/NGL]

ENVI

Fundo
Assistência financeira aos Estados-Membros para cobrir os avultados encargos financeiros
a que terão de fazer face na sequência da saída do Reino Unido da União sem acordo
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2019/0183(COD)

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

REGI

Fundo
Celebração, em nome da União Europeia, do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria
no Domínio da Pesca entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a
Comunidade Europeia
Processos não legislativos

2019/0173(NLE)

Nuno MELO [PPE]

PECH

Fundo
Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República da Bielorrússia sobre a
readmissão de pessoas que residem sem autorização
Processos não legislativos
Petar VITANOV [S&D]

2019/0181(NLE)
LIBE

Fundo
Proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e
a República da Bielorrússia sobre a facilitação da emissão de vistos
Processos não legislativos
Ondřej KOVAŘÍK [Renew]

2019/0182(NLE)
LIBE

Fundo
Transferência de dotações 4/2019 - Provedor de Justiça Europeu
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2108(GBD)
BUDG

Fundo
União Bancária - relatório anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa
Pedro MARQUES [S&D]

2019/2130(INI)
ECON

Fundo

Trabalhos em curso
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Política da concorrência - relatório anual de 2019
Processo com base num relatório de iniciativa

2019/2131(INI)

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

ECON

Fundo
Celebração, em nome da União Europeia, de um Protocolo do Acordo Provisório de
Associação Euro-Mediterrânico sobre Comércio e Cooperação entre a Comunidade
Europeia, por um lado, e a Organização de Libertação da Palestina (OLP), em benefício da
Autoridade Palestiniana da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, por outro, relativo a um AcordoQuadro entre a União Europeia e a Autoridade Palestiniana da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza sobre os princípios gerais que regem a sua participação em programas da União
Processos não legislativos

2019/0164(NLE)

Fundo

AFET

Quadro de governação do instrumento orçamental de convergência e competitividade para
a área do euro
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2019/0161(COD)

Dragoş PÎSLARU [Renew]

ECON

Fundo, cooperação reforçada
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comissão Europeia
Processo de quitação

2019/2055(DEC)

Monika HOHLMEIER [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
Processo de quitação

2019/2056(DEC)

Maria GRAPINI [S&D]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Conselho e Conselho Europeu
Processo de quitação

2019/2057(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça
Processo de quitação

2019/2058(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Tribunal de Contas
Processo de quitação

2019/2059(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comité Económico e Social Europeu
Processo de quitação
Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

2019/2060(DEC)
CONT

Fundo
Trabalhos em curso
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Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comité Europeu das Regiões
Processo de quitação

2019/2061(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Provedor de Justiça Europeu
Processo de quitação

2019/2062(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Autoridade Europeia para a Proteção de Dados
Processo de quitação

2019/2063(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018: Orçamento geral da UE - Serviço Europeu para a Ação Externa
Processo de quitação

2019/2064(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - 8.º, 9.º 10.º e 11.º FED
Processo de quitação

2019/2065(DEC)

Michèle RIVASI [Verts/ALE]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional
(CEDEFOP)
Processo de quitação

2019/2066(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
(EUROFOUND)
Processo de quitação

2019/2067(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT)
Processo de quitação

2019/2069(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2068(DEC)
CONT

Fundo

Trabalhos em curso

30

Quitação 2018 : Agência Europeia do Ambiente (AEA)
Processo de quitação

2019/2070(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA)
Processo de quitação

2019/2071(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT)
Processo de quitação

2019/2072(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
Processo de quitação

2019/2073(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (Eurojust)
Processo de quitação

2019/2074(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Fundação Europeia para a Formação (ETF)
Processo de quitação

2019/2075(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)
Processo de quitação

2019/2076(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA)
Processo de quitação

2019/2077(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2078(DEC)
CONT

Fundo

Trabalhos em curso
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Quitação 2018 : Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)
Processo de quitação

2019/2079(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação
(ENISA)
Processo de quitação

2019/2080(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência Ferroviária da União Europeia (AFE)
Processo de quitação

2019/2081(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL)
Processo de quitação

2019/2082(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2083(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência do GNSS Europeu (GSA)
Processo de quitação
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2084(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência do GNSS Europeu (GSA)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2085(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018: Agência Europeia dos Produtos Químicos (AEPC)
Processo de quitação
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2086(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência de Aprovisionamento da Euratom (AA)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2087(DEC)
CONT

Fundo

Trabalhos em curso
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Quitação 2018: Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (EUROPOL)
Processo de quitação

2019/2088(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
Processo de quitação

2019/2089(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Autoridade Bancária Europeia (EBA)
Processo de quitação

2019/2090(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento das agências da União Europeia
para o exercício de 2018 : desempenho, gestão financeira e controlo
Processo de quitação

2019/2098(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(EIOPA )
Processo de quitação

2019/2091(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)
Processo de quitação

2019/2092(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2093(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018 : Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas
(ORECE)
Processo de quitação
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2094(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018 : Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
Processo de quitação
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2095(DEC)
CONT

Fundo

Trabalhos em curso
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Quitação 2018 : Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)
Processo de quitação

2019/2096(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas
Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA)
Processo de quitação

2019/2097(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Organização Internacional de Energia de Fusão (ITER)
Processo de quitação

2019/2099(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Empresa comum - Segurança da Navegação Aérea (SESAR)
Processo de quitação

2019/2100(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Empresa comum - Aeronáutica e ambiente (CLEAN SKY)
Processo de quitação

2019/2101(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Empresa comum Bioindústrias (BBI)
Processo de quitação

2019/2102(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Empresa comum - Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2 (IMI)
Processo de quitação

2019/2103(DEC)

Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

CONT

Fundo
Quitação 2018 : Empresa comum - Pilhas de Combustível e Hidrogénio (PCH)
Processo de quitação
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2104(DEC)
CONT

Fundo
Quitação 2018 : Empresa Comum Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Processo de quitação
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2105(DEC)
CONT

Fundo

Trabalhos em curso
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Quitação 2018 : Empresa comum - Componentes e Sistemas Eletrónicos para a Liderança
Europeia (ECSEL)
Processo de quitação
Ryszard Antoni LEGUTKO [ECR]

2019/2106(DEC)
CONT

Fundo
Transferência de dotações n.º 1/2019 - Secção IX – Autoridade Europeia para a Proteção
de Dados
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2054(GBD)
BUDG

Fundo
Tranferência de dotações INF 2/2019 - Comité das Regiões
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2053(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-03/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2043(GBD)
BUDG

Fundo
Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Marisa MATIAS [GUE/NGL]

2019/0151(COD)
ITRE

Fundo, cooperação reforçada
Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
para o período 2021-2027: Dinamizar os Talentos e as Capacidades de Inovação da Europa
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Maria da Graça CARVALHO [PPE]

2019/0152(COD)
ITRE

Fundo, cooperação reforçada
Transferência de dotaçãoes V/AB-12/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2052(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-11/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2051(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-10/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2050(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Transferência de dotaçãoes V/AB-09/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2049(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-08/A/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2048(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-07/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2047(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-06/T/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2046(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-05/T/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2045(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotaçãoes V/AB-04/C/19 - Tribunal de Contas
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2044(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações INF 3/2019 - Secção IV - Tribunal de Justiça
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2040(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 11/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2030(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 15/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2035(GBD)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso

36

Transferência de dotações DEC 10/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2029(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 12/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2031(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 09/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2033(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 14/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2034(GBD)
BUDG

Fundo
Transferência de dotações DEC 13/2019 - Secção III – Comissão
Gestão orçamental: transferência, transição de dotações
John HOWARTH [S&D]

2019/2032(GBD)
BUDG

Fundo
Criação de um Espaço de Aviação Comum entre a UE e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Geórgia, por outro
Processos não legislativos
Andris AMERIKS [S&D]

2010/0186(NLE)
TRAN

Fundo
Homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e
manutenção de veículos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Esther DE LANGE [PPE]

2019/0101(COD)
ENVI

Fundo, cooperação reforçada
Proposta de Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa
gestão financeira
Processo de acordo interinstitucional
Fundo

Trabalhos em curso

2018/2070(ACI)
AFCO

37

Proposta de Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do
Acordo relativo às limitações no tempo dos contratos de fornecimento de aeronaves com
tripulação, entre os Estados Unidos da América, a União Europeia, a Islândia e o Reino da
Noruega
Processos não legislativos
Maria GRAPINI [S&D]

2019/0126(NLE)
TRAN

Fundo
Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a Itália a negociar
e celebrar um acordo com a Suíça que autoriza as operações de cabotagem no âmbito da
prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de passageiros por autocarro
nas regiões fronteiriças entre os dois países
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Markus FERBER [PPE]

2019/0108(COD)
TRAN

Fundo
Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a Alemanha a
alterar o seu acordo bilateral de transporte rodoviário existente com a Suíça, com vista a
autorizar as operações de cabotagem no âmbito da prestação de serviços de transporte
rodoviário internacional de passageiros por autocarro nas regiões fronteiriças entre os dois
países
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Markus FERBER [PPE]

2019/0107(COD)
TRAN

Fundo
Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade
Europeia e a República da Guiné-Bissau (2019–2024)
Processos não legislativos
João FERREIRA [GUE/NGL]

2019/0090(NLE)
PECH

Fundo
Celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a
Comunidade Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024)
Processos não legislativos
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2019/0078(NLE)
PECH

Fundo
Decisão que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Nikos ANDROULAKIS [S&D]

2019/0070(COD)
ENVI

Fundo
Orçamento 2020 - Mandato para o Trílogo
Processo orçamental
Fundo

2019/2010(BUD)
BUDG

Acordo entre a União Europeia e a Bósnia-Herzegovina no quadro das ações realizadas
pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina
Processos não legislativos
Bettina VOLLATH [S&D]

2019/0060(NLE)
LIBE

Fundo
Trabalhos em curso
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Celebração do Acordo relativo ao Estatuto entre a União Europeia e o Montenegro no
quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira no
Montenegro
Processos não legislativos

2019/0043(NLE)

Bettina VOLLATH [S&D]

LIBE

Fundo
Acordo entre a União Europeia e a República da Coreia sobre certos aspetos dos serviços
aéreos
Processos não legislativos

2019/0044(NLE)

Dominique RIQUET [Renew]

TRAN

Fundo
Sistema mundial de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Jutta PAULUS [Verts/ALE]

2019/0017(COD)
ENVI

Fundo
Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE e que
altera o Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Jeroen LENAERS [PPE]

2019/0001(COD)
LIBE

Fundo
Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para
efeitos do ETIAS e que altera o Regulamento (UE) 2018/1240, o Regulamento (CE)
n.º 767/2008, o Regulamento (UE) 2017/2226 e o Regulamento (UE) 2018/1861
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Jeroen LENAERS [PPE]

2019/0002(COD)
LIBE

Fundo
Acordo de Cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite
(GNSS) entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República da Coreia, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Bulgária,
da República da Croácia e da Roménia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2018/0429(NLE)
ITRE

Celebração do acordo relativo ao estatuto entre a União Europeia e a República da Sérvia
no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira
na República da Sérvia
Processos não legislativos
Bettina VOLLATH [S&D]

2018/0409(NLE)
LIBE

Fundo
Normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de
países terceiros em situação irregular (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Tineke STRIK [Verts/ALE]

2018/0329(COD)
LIBE

Fundo

Trabalhos em curso

39

Acordo relativo ao estatuto entre a União Europeia e a antiga República jugoslava da
Macedónia no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras
e Costeira na antiga República jugoslava da Macedónia
Processos não legislativos

2018/0318(NLE)

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

LIBE

Fundo
Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Tunisina, por outro, a
fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos

2018/0310(NLE)

Fundo

AFET

Definição das regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos EstadosMembros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e financiados
pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0216(COD)

Peter JAHR [PPE]

AGRI

Fundo, cooperação reforçada
Financiamento, gestão e acompanhamento da política agrícola comum
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0217(COD)

Ulrike MÜLLER [Renew]

AGRI

Fundo
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os
Regulamentos (UE) n.º 1308/2013, que estabelece uma organização comum dos mercados
dos produtos agrícolas, (UE) n.º 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos
agrícolas e dos géneros alimentícios, (UE) n.º 251/2014, relativo à definição, descrição,
apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas
aromatizados, (UE) n.º 228/2013, que estabelece medidas específicas no domínio da
agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União, e (UE) n.º 229/2013, que
estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das ilhas menores do mar Egeu
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0218(COD)

Eric ANDRIEU [S&D]

AGRI

Fundo
Criação de uma Função Europeia de Estabilização do Investimento
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Siegfried MUREŞAN [PPE] Pedro SILVA PEREIRA [S&D]

2018/0212(COD)
BUDG

ECON

Fundo
Regulamento alargando aos Estados-Membros não participantes a aplicação do
Regulamento (UE) n.° .../2018 que estabelece um programa de intercâmbio, assistência e
formação para proteção do euro contra a falsificação no período de 2021-2027 (o
"Programa Péricles IV")
Processo de aprovação
Clare DALY [GUE/NGL]

2018/0219(APP)
LIBE

Fundo

Trabalhos em curso
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Estabelecimento do programa de apoio às reformas
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D] Dragoş PÎSLARU [Renew]

2018/0213(COD)
BUDG

ECON

Fundo
Controlo das pescas
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0193(COD)

Clara AGUILERA [S&D]

PECH

Fundo
Seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e
fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0168(COD)

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

IMCO

Fundo
Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre
segurança da aviação civil
Processos não legislativos
Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

2018/0155(NLE)
TRAN

Fundo
Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de
2021 a 2027
Processo de aprovação
Jan OLBRYCHT [PPE] Margarida MARQUES [S&D]

2018/0166(APP)
BUDG

Fundo
Proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema dos recursos próprios da União
Europeia
* Processo de consulta
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0135(CNS)
BUDG

Fundo
Proposta de regulamento do Conselho que estabelece as medidas de execução do sistema
de recursos próprios da União Europeia
Processo de aprovação
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0132(APP)
BUDG

Fundo
Proposta de regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para a
colocação à disposição dos recursos próprios baseados na matéria coletável comum
consolidada do imposto sobre as sociedades, no regime de comércio de licenças de
emissão da União Europeia e nos resíduos de embalagens de plástico não reciclados, bem
como às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria
Processos não legislativos
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0131(NLE)
BUDG

Fundo

Trabalhos em curso
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Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE, EURATOM) n.º
1553/89 relativo ao regime uniforme e definitivo de cobrança dos recursos próprios
provenientes do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Processos não legislativos
José Manuel FERNANDES [PPE] Valerie HAYER [Renew]

2018/0133(NLE)
BUDG

Fundo
Ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2018/0108(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Fundo
Regras harmonizadas relativas à nomeação de representantes legais para efeitos de
recolha de provas em processos penais
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Birgit SIPPEL [S&D]

2018/0107(COD)
LIBE

Fundo
Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil que altera
o Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil sobre a isenção de
visto para as estadas de curta duração para titulares de um passaporte comum
Processos não legislativos
Paulo RANGEL [PPE]

2018/0084(NLE)
LIBE

Fundo
Celebração do Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil que altera
o Acordo entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil sobre a isenção de
visto para as estadas de curta duração para titulares de um passaporte diplomático, de
serviço ou oficial
Processos não legislativos
Paulo RANGEL [PPE]

2018/0086(NLE)
LIBE

Fundo
Gestores de créditos e compradores de créditos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura 2018/0063A(COD)
Esther DE LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

ECON

Fundo
Determinação de um claro risco de violação grave do primado do Direito pela República da
Polónia
Processos não legislativos
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

2017/0360(NLE)
LIBE

Fundo
Reforço da responsabilidade orçamental e da orientação orçamental de médio prazo dos
Estados-Membros
* Processo de consulta
Fundo

Trabalhos em curso

2017/0335(CNS)
ECON

42

Criação do Fundo Monetário Europeu
Processo de aprovação
Fundo

2017/0333(APP)
ECON

Nomeação do Presidente do Conselho Consultivo Europeu para a Governação Estatística
(CCEGE)
Processos não legislativos
Fundo

2017/0811(NLE)
ECON

Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições Desportivas no
que diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo nem com a
cooperação judiciária em matéria penal
Processos não legislativos
Fundo

2017/0166(NLE)
CULT

Celebração, em nome da União Europeia, da Convenção do Conselho da Europa sobre a
Manipulação de Competições Desportivas no que diz respeito a questões relacionadas com
o direito penal substantivo e com a cooperação judiciária em matéria penal
Processos não legislativos
Fundo

2017/0165(NLE)
LIBE

Adesão da UE ao Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG)
Processos não legislativos
Fundo

2017/0159(NLE)
INTA

Definição das condições e do procedimento que permitem à Comissão solicitar às empresas
e associações de empresas a prestação de informações relacionadas com o mercado
interno e domínios conexos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2017/0087(COD)
IMCO

Protocolo relativo à Cooperação no domínio da Cultura no âmbito do Acordo de Comércio
Livre entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da
Coreia, por outro
Processos não legislativos
Fundo

2017/0081(NLE)
INTA

Anexo da Proposta de Decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União
Europeia e dos seus Estados-Membros, do Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação
entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Iraque,
por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2017/0033(NLE)
AFET

Regras e princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros
do exercício das competências de execução pela Comissão
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
József SZÁJER [PPE]

2017/0035(COD)
JURI

Fundo

Trabalhos em curso
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Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz o Cartão Eletrónico
Europeu de Serviços e as estruturas administrativas conexas
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0403(COD)

Fundo

IMCO

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o enquadramento jurídico e
operacional do Cartão Eletrónico Europeu de Serviços introduzido pelo Regulamento...
[Regulamento CEES]...
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0402(COD)

Morten LØKKEGAARD [Renew]

IMCO

Fundo
Aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos
serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.° 1024/2012 relativo
à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0398(COD)

Andreas SCHIEDER [S&D]

IMCO

Fundo
Respeito pela vida privada e proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e
revogação da Diretiva 2002/58/CE (Regulamento relativo à privacidade e às comunicações
eletrónicas)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2017/0003(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

Fundo
Coordenação dos regimes de segurança social
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0397(COD)

Gabriele BISCHOFF [S&D]

EMPL

Fundo
Criação de um regime da União de controlo das exportações, transferências, corretagem,
assistência técnica e trânsito de produtos de dupla utilização (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0295(COD)

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

INTA

Fundo
Sistema de certificação para os equipamentos de rastreio de segurança da aviação
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2016/0236(COD)
IMCO

TRAN

Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino Hachemita da Jordânia, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2016/0253(NLE)
AFET

44

Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e o Governo da Malásia
Processos não legislativos

2016/0243(NLE)

Fundo

AFET

Quadro de Reinstalação da União
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0225(COD)

Malin BJÖRK [GUE/NGL]

LIBE

Fundo
Normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou apátridas
para poderem beneficiar de proteção internacional, ao estatuto uniforme dos refugiados ou
pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida, e que
altera a Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de novembro de 2003, relativa ao
estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2016/0223(COD)

Tanja FAJON [S&D]

LIBE

Fundo
Normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional
(reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Sophia IN 'T VELD [Renew]

2016/0222(COD)
LIBE

Fundo
Procedimento comum de proteção internacional na União
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Laura FERRARA [NI]

2016/0224(COD)
LIBE

Fundo
Acordo entre a União Europeia e o Governo do Canadá relativo à aplicação dos respetivos
direitos da concorrência
Processos não legislativos
Markus FERBER [PPE]

2016/0195(NLE)
ECON

Fundo
Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
emprego altamente especializado
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Claude MORAES [S&D]

2016/0176(COD)
LIBE

Fundo, cooperação reforçada
Criação do sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para efeitos da
aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.° 604/2013, 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 (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Jorge BUXADÉ VILLALBA [ECR]

2016/0132(COD)
LIBE

Fundo

Trabalhos em curso

45

Agência da União Europeia para o Asilo
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Claude MORAES [S&D]

2016/0131(COD)
LIBE

Fundo
Estabelecimento dos critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro
responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos
Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fabienne KELLER [Renew]

2016/0133(COD)
LIBE

Fundo
Adesão da UE à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica
Processos não legislativos
Sylwia SPUREK [S&D]

2016/0062(NLE)
LIBE

Fundo
Acordo de Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Tajiquistão, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2016/0055(NLE)
AFET

Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus EstadosMembros, por um lado, e o Turquemenistão, por outro, para ter em conta a adesão da
República da Bulgária, da República Checa, da República da Estónia, da República da
Croácia, da República de Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da
Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da Roménia, da República da
Eslovénia e da República Eslovaca à UE
Processos não legislativos
Fundo

2016/0041(NLE)
AFET

Celebração do Acordo de Parceria Económica (APE) entre os Estados Parceiros da
Comunidade da África Oriental (CAO), por um lado, e a União Europeia e os seus EstadosMembros, por outro
Processos não legislativos
Massimiliano SALINI [PPE]

2016/0038(NLE)
INTA

Fundo
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a Comunidade Andina e os seus países membros (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru
e Venezuela), por outro
Processos não legislativos
Fundo

2016/0025(NLE)
AFET

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Esther DE LANGE [PPE]

2015/0270(COD)
ECON

Fundo

Trabalhos em curso
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Proteção das indicações geográficas e das denominações de origem de produtos agrícolas,
produtos agrícolas transformados, peixe e produtos da pesca e alteração do Acordo EuroMediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus
Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro
Processos não legislativos
Kathleen VAN BREMPT [S&D]

2015/0203(NLE)
INTA

Fundo
Estabelecimento de uma lista comum da UE de países de origem seguros para efeitos de
procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0211(COD)
LIBE

Mecanismo de recolocação em situações de crise e mecanismos de determinação do
Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional
apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um
apátrida
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0208(COD)
LIBE

Celebração de um Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular do
Bangladeche sobre certos aspetos dos serviços aéreos
Processos não legislativos
Marian-Jean MARINESCU [PPE]

2015/0188(NLE)
TRAN

Fundo
Comércio de determinados produtos siderúrgicos entre a União Europeia e a República do
Cazaquistão (codificação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0082(COD)
JURI

Protocolo que altera o Acordo sobre o Espaço de Aviação Comum entre a União Europeia e
a Moldávia, a fim de ter em conta a adesão da Croácia à UE
Processos não legislativos
Roberts ZĪLE [ECR]

2015/0035(NLE)
TRAN

Fundo
Proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país
terceiro e das medidas nela baseadas ou dela resultantes (reformulação)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2015/0027(COD)
INTA

Conclusão da Convenção das Nações Unidas sobre a transparência da arbitragem entre os
investidores e o Estado baseada nos tratados
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2015/0012(NLE)
INTA
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Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro, a fim de ter em
conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos

2014/0270(NLE)

Fundo

AFET

Acordo de Parceria Económica (APE) entre os Estados da África Ocidental, a CEDEAO e a
UEMOA, por um lado, e a UE e os seus Estados-Membros, por outro
Processos não legislativos

2014/0267(NLE)

Jude KIRTON-DARLING [S&D]

INTA

Fundo
Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a República da Indonésia, por outro, a fim de ter em
conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
Processos não legislativos

2014/0220(NLE)

Fundo

AFET

Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional
apresentado por um menor não acompanhado
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0202(COD)
LIBE

Controlador de garantias processuais
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0173(COD)
CONT

Proibição da pesca com redes de deriva
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0138(COD)
PECH

Acordo sobre o Espaço de Aviação Comum entre a União Europeia e os seus EstadosMembros, por um lado, e a Ucrânia, por outro
Processos não legislativos
Barbara THALER [PPE]

2014/0007(NLE)
TRAN

Fundo
Redução das emissões poluentes dos veículos rodoviários
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2014/0012(COD)
ENVI

Colocação no mercado de alimentos provenientes de clones animais
Processo de aprovação
Benoît BITEAU [Verts/ALE]

2013/0434(APP)
AGRI

Fundo

Trabalhos em curso
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Acordos entre a União Europeia e a Austrália, o Brasil, o Canadá, Hong Kong, a Índia e o
Japão, nos termos do artigo XXI do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) de
1994, relativo à alteração dos compromissos nas listas da Bulgária e da Roménia no
contexto da sua adesão à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2013/0329(NLE)
INTA

Acordo de Cooperação e de União Aduaneira entre a Comunidade Europeia e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a República de São Marinho, por outro, no que respeita à
participação, enquanto Parte Contratante, da República da Croácia, na sequência da sua
adesão à União Europeia
Processos não legislativos
Fundo

2013/0273(NLE)
INTA

Acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o tratamento dos dados
dos registos de identificação dos passageiros
Processos não legislativos
Sophia IN 'T VELD [Renew]

2013/0250(NLE)
LIBE

Fundo
Acordo entre a UE e o Governo da República do Peru sobre certos aspetos dos serviços
aéreos
Processos não legislativos
Markus FERBER [PPE]

2013/0197(NLE)
TRAN

Fundo
Estatísticas destinadas ao procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Derk Jan EPPINK [ECR]

2013/0181(COD)
ECON

Fundo
Prescrições uniformes relativas à homologação dos motociclos no que diz respeito ao ruído
Processos não legislativos
Fundo

2013/0159(NLE)
INTA

Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e saídas dos
nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas dos EstadosMembros da União Europeia
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2013/0057(COD)
LIBE

Programa de Viajantes Registados
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2013/0059(COD)
LIBE

Alteração do Regulamento (CE) n.º 562/2006 no que diz respeito à utilização do Sistema de
Entrada/Saída (EES) e ao Programa de Viajantes Registados (RTP)
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

Trabalhos em curso

2013/0060(COD)
LIBE
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Acordo de Aviação Euromediterrânico entre a UE e Israel
Processos não legislativos

2012/0324(NLE)

Andor DELI [PPE]

TRAN

Fundo
Acordo de cooperação UE-Suíça sobre os programas de navegação por satélite europeus
Processos não legislativos

2012/0231(NLE)

Fundo

ITRE

Criação de um mecanismo para prestação de assistência financeira aos Estados-Membros
cuja moeda não seja o euro
Processo de aprovação

2012/0164(APP)

Fundo

ECON

Acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da
União Europeia e procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e
serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura

2012/0060(COD)

Daniel CASPARY [PPE]

INTA

Fundo, cooperação reforçada
Celebração do Acordo sobre o Espaço de Aviação Comum entre a UE e a República da
Moldávia
Processos não legislativos

2012/0006(NLE)

Roberts ZĪLE [ECR]

TRAN

Fundo
Acordo UE-Turquia sobre certos aspectos dos serviços aéreos
Processos não legislativos

2010/0225(NLE)

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

TRAN

Fundo
Acordo de Transporte Aéreo entre a UE e o Brasil
Processos não legislativos

2011/0109(NLE)

István UJHELYI [S&D]

TRAN

Fundo
Acordo de Transporte Aéreo e Acordo Adicional respeitante à sua aplicação entre os
Estados Unidos da América, a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e
a Islândia e a Noruega, por outro
Processos não legislativos

2011/0102(NLE)

Fundo

TRAN

Modificação do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos do
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

Trabalhos em curso

2011/0073(COD)
LIBE
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Acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a União Europeia e o Reino da
Arábia Saudita
Processos não legislativos
Fundo

2010/0388(NLE)
TRAN

Acordo UE/Peru sobre certos aspectos dos serviços aéreos
Processos não legislativos
Markus FERBER [PPE]

2010/0142(NLE)
TRAN

Fundo
Acordo entre a UE e o Chile respeitante à conservação das unidades populacionais de
espadarte do oceano Pacífico Sudeste
Processos não legislativos
Fundo

2010/0084(NLE)
PECH

Condições especiais aplicáveis ao comércio com as zonas da República de Chipre onde o
Governo da República de Chipre não exerce um controlo efectivo
***| Processo legislativo ordinário primeira leitura
Fundo

2004/0148(COD)
INTA

Conclusão das negociações com os Estados Unidos da América sobre os necessários
ajustamentos compensatórios em resultado da intenção dos EUA de retirar os
compromissos específicos em matéria de serviços de lotarias e jogos de aposta, nos termos
do artigo XXI do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS)
Processos não legislativos
Bernd LANGE [S&D]

2008/0113(NLE)
INTA

Fundo
Acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a Comunidade Europeia e a
República da Coreia
Processos não legislativos
Dominique RIQUET [Renew]

2009/0019(NLE)
TRAN

Fundo
Acordo Euro-mediterrânico de Associação CE/Síria
Processos não legislativos
Fundo

2008/0248(NLE)
AFET

Acordo de Cooperação CE/Liechtenstein para lutar contra a fraude
Processos não legislativos
Fundo

2008/0234(NLE)
CONT

Assinatura e aplicação provisória do Acordo CE/Cazaquistão relativo a certos aspectos dos
serviços aéreos
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

2008/0040(NLE)
TRAN
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Participação do Estado de Israel em programas comunitários
Processos não legislativos

2007/0241(NLE)

Fundo

AFET

Alteração do Acordo euro-mediterrânico relativo aos serviços aéreos entre a CE e Marrocos
a fim de ter em conta a adesão da Bulgária e da Roménia à UE
Processos não legislativos

2007/0181(NLE)

Sven SCHULZE [PPE]

TRAN

Fundo
Acordo CE-Rússia sobre a modernização do actual sistema de utilização das rotas
transsiberianas
Processos não legislativos

2007/0024(NLE)

Fundo

TRAN

Protocolo adicional ao acordo de associação CE / Turquia, na sequência do alargamento
Processos não legislativos

2005/0091(NLE)

Fundo

AFET

Acordo Euro-Mediterrânico de Associação CE/Síria
Processos não legislativos

2004/0281(NLE)

Fundo

AFET

Acordos de partenariado e cooperação: negociação e conclusão com Belarus
Processos não legislativos

1995/0057(NLE)

Fundo

AFET

Conclusão de um Acordo de Parceria e de Cooperação com o Turquemenistão
Processos não legislativos
Fundo

Trabalhos em curso

1998/0031(NLE)
AFET

52

