
22/10/19 642.179/OJ

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU

2019 2024

Documento de sessão

ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE

21 - 24 de outubro de 2019
Estrasburgo



Legenda dos símbolos utilizados
 

Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
 

À = Prazos de entrega    ´ = Prazos se solicitados    6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos

1. Terceira leitura

- Processo legislativo ordinário («««III)
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto comum

2. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar ou rejeitar a decisão
de aprovação

3. Segunda leitura

- Processo legislativo ordinário («««II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição do Conselho;
maioria dos votos expressos para aprovar a posição do Conselho

4. Regimento do Parlamento Europeu

- Alterações ao Regimento
maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar alterações
Maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de decisão

5. Primeira leitura

- Processo legislativo ordinário («««I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

33 À • Repercussões da falência do Grupo Thomas Cook

Declaração da Comissão

[2019/2854(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

41 • O risco de extremismo violento de direita (à luz dos recentes acontecimentos em
Halle, na Alemanha)

Declaração da Comissão

[2019/2885(RSP)]

48 À • Criminalização da educação sexual na Polónia

Declaração da Comissão

[2019/2891(RSP)]

A votação realizar-se-á em novembro I

47 • Tempestades na Europa - em especial, as chuvas torrenciais em Espanha e o ciclone
nos Açores (Portugal)

Declaração da Comissão

[2019/2892(RSP)]

2 • Intervenções de um minuto (artigo 172.º do Regimento)
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12:30 - 14:30     VOTAÇÃO
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09:00 - 12:20 Debates

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO

15:00 - 21:00 Debates

15 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro de 2019

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2019/2721(RSP)]

27 • Análise da Comissão Juncker

Declaração do Presidente da Comissão

[2019/2831(RSP)]

Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos

24 «««I - Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020)

Relatório: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1309/2013 relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

21 «««I - Autorizações de pesca para os navios da União nas águas do Reino Unido e operações de pesca dos
navios de pesca do Reino Unido nas águas da União

Relatório: Chris Davies (A9-0014/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2017/2403 no que respeita às autorizações de pesca para os navios da União nas águas do Reino Unido
e às operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União

[2019/0187(COD)]

Comissão das Pescas

22 ««« - Execução e financiamento do orçamento geral da União em 2020 no respeitante à saída do Reino
Unido da União

Recomendação: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recomendação sobre o projeto de regulamento do Conselho relativo às medidas no domínio da execução e
financiamento do orçamento geral da União em 2020 no respeitante à saída do Reino Unido da União

[2019/0186(APP)]

Comissão dos Orçamentos

25 À«««I - Períodos de aplicação do Regulamento (UE) 2019/501 e do Regulamento (UE) 2019/502

Relatório: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

 (ainda não aprovado)
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16 À • Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções

Relatório: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

10 • Quitação 2017: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)

Relatório: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento do Gabinete Europeu de Apoio em
matéria de Asilo (EASO) para o exercício de 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

11 • Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o
exercício de 2017, Secção II - Conselho Europeu e Conselho

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

35 • Fazer avançar a diretiva horizontal de luta contra a discriminação

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2877(RSP)]

36 À • Ponto da situação no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto
sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais - relatórios públicos por
país

Declaração do Conselho

[2019/2882(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira



Quarta-feira, 23 de outubro de 2019
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12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

40 À • Operação militar turca no nordeste da Síria e suas consequências

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

[2019/2886(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

28 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020

16 À - Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções

Relatório: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

10 - Quitação 2017: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)

Relatório: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

11 - Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

29 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas

Proposta de resolução

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Crise climática e ecológica

Debate sobre temas de atualidade (artigo 162.º do Regimento)

[2019/2887(RSP)]

20 • Apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas - 2018

[2019/2802(RSP)]

Com a presença  de Klaus-Heiner Lehne, Presidente do Tribunal de Contas

32 À • Busca e salvamento no Mediterrâneo

Perguntas orais

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Conselho
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Busca e salvamento no Mediterrâneo

[2019/2755(RSP)]

43 À • Abertura de negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2883(RSP)]

42 • A situação no Iraque, em especial a repressão violenta das manifestações de jovens e
estudantes

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Declaração política da reunião de alto nível da ONU sobre a Cobertura Universal da
Saúde

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2861(RSP)]



Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 144.º do Regimento)

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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10:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 16:00 Debates

37 À • A situação das pessoas LGBTI no Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egito

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Novo Código Penal proposto na Indonésia

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da
democracia e do primado do direito (artigo 144.º do Regimento)

23 6 «««I - 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

Relatório: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 2012/2002 do Conselho a fim de prestar assistência financeira aos Estados-Membros para cobrir
encargos financeiros graves causados pela saída do Reino Unido da União sem acordo

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

34 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização parcial para a utilização de trióxido de crómio
(Cromomed S.A. e outros)

Proposta de resolução

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - Repercussões da falência do Grupo Thomas Cook

Propostas de resolução

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Ponto da situação no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o
rendimento por determinadas empresas e sucursais - relatórios públicos por país

Propostas de resolução

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Operação militar turca no nordeste da Síria e suas consequências

Propostas de resolução

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Busca e salvamento no Mediterrâneo

Propostas de resolução

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Abertura de negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia

Propostas de resolução

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nomeação de Adam Farkas, Diretor Executivo da EBA, para o cargo de Diretor-
Geral da AFME

Pergunta oral

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu
Comissão
Nomeação de Adam Farkas, Diretor Executivo da EBA, para o cargo de Diretor-Geral da AFME

[2019/2888(RSP)]
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Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 21 de outubro de 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 22 de outubro de 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

 

09:00 - 11:50
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Comissão (incluindo as réplicas) :40'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Deputados :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Presidente do Conselho Europeu (incluindo réplicas) :15'

Presidente da Comissão (incluindo as réplicas) :45'

"Catch the eye" :5'

Deputados :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Conselho (incluindo as réplicas) :30'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Relatores (4 x 6') :24'

Relatores de parecer (17 x 1') :17'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputados :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'



15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Presidente do Tribunal de Contas (incluindo as réplicas) :10'

Autor(a) (comissão) :5'

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Conselho (incluindo as réplicas) :30'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :35'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

Autor de cada proposta de resolução (Artigo 144.º do Regimento) :1'

"Catch the eye" (Artigo 144.º do Regimento) (3 x 2') :6'

Deputados :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor(a) (Grupo Político) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputados :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 21 de outubro de 2019

 

 

Terça-feira, 22 de outubro de 2019

 

 

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019
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33 À • Repercussões da falência do Grupo Thomas Cook - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 21 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00

48 À • Criminalização da educação sexual na Polónia - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 6 de novembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 11 de novembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 11 de novembro, 14:00

25 À • Períodos de aplicação do Regulamento (UE) 2019/501 e do Regulamento (UE) 2019/502  - Relatório:
Karima Delli

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 16 de outubro, 13:00

16 À • Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções  - Relatório: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Alterações Quarta-feira, 16 de outubro, 13:00

36 À • Ponto da situação no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento
por determinadas empresas e sucursais - relatórios públicos por país - Declaração do Conselho

- Propostas de resolução Segunda-feira, 21 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00

40 À • Operação militar turca no nordeste da Síria e suas consequências - Declaração da Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 21 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00
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28 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020

- Projetos de alteração ao orçamento geral - comissões, mínimo de 40
deputados

Quinta-feira, 5 de setembro, 12:00

- Projetos de alteração ao orçamento geral - grupos políticos Quinta-feira, 12 de setembro, 12:00

- Nova apresentação das alterações rejeitadas em comissão Quarta-feira, 16 de outubro, 12:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" das
alterações ao projeto de orçamento

Segunda-feira, 21 de outubro, 12:00

29 À • Objeção nos termos do artigo 112.º: avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas -
Proposta de resolução

- Alterações à proposta de resolução Terça-feira, 22 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00

32 À • Busca e salvamento no Mediterrâneo - Perguntas orais (O-000024/2019 - B9-0052/2019)  (O-000025/2019 -
B9-0053/2019)

- Propostas de resolução Segunda-feira, 21 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 22 de outubro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00

43 À • Abertura de negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia - Declarações do Conselho e da
Comissão

- Propostas de resolução Terça-feira, 22 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 23 de outubro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 23 de outubro, 14:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 19:00

37 À • A situação das pessoas LGBTI no Uganda

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 21 de outubro, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 14:00

38 À • Egito

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 21 de outubro, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 14:00

39 À • Novo Código Penal proposto na Indonésia

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 21 de outubro, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 14:00
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23 6 • 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  - Relatório: Younous Omarjee
(A9-0020/2019)

- (eventualmente) Alterações; rejeição Terça-feira, 22 de outubro, 13:00

- (eventualmente) Pedidos de votação "em separado", "por partes" e
"nominal"

Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00

34 À • Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização parcial para a utilização de trióxido de crómio
(Cromomed S.A. e outros) - Proposta de resolução

- Alterações à proposta de resolução Terça-feira, 22 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 23 de outubro, 16:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 18 de outubro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 21 de outubro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 22 de outubro, 19:00

- Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos
direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 23 de outubro, 19:00
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