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1. Terceira leitura

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

2. Aprovação

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

3. Segunda leitura

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

4. Regimento do Parlamento Europeu

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

5. Primeira leitura

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

6. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos votos expressos para aprovar ou rejeitar a decisão de aprovação

7. Outros processos

- Processo de consulta («)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

- Diversos (declarações, perguntas orais, relatórios de iniciativa, levantamento de imunidade)
maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de resolução ou de decisão
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15:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão

4 • 30.º aniversário da queda do Muro de Berlim

[2019/2827(RSP)]

Na presença de Wolfgang Schäuble, Presidente do Parlamento Federal Alemão
Seguido de uma ronda de oradores dos grupos políticos

27 • Ordem de trabalhos

20 À • Direitos da criança por ocasião do 30.º aniversário da Convenção sobre os Direitos
da Criança

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2876(RSP)]

A votação terá lugar no período de sessões de novembro II

32 • O setor siderúrgico na UE: como proteger os trabalhadores e as indústrias?

Declaração da Comissão

[2019/2920(RSP)]

21 • Atividades de perfuração levadas a cabo pela Turquia nas águas da UE no
Mediterrâneo Oriental

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

[2019/2875(RSP)]

23 À • A situação na Bolívia

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

[2019/2896(RSP)]

A votação terá lugar no período de sessões de novembro II

30 • Situação no Chile

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

[2019/2916(RSP)]

19 • Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2878(RSP)]
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24 • O ressurgimento do ébola na África Oriental

Declaração da Comissão

[2019/2897(RSP)]

2 • Intervenções de um minuto (artigo 172.º do Regimento)
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09:00 - 11:20 Debates

11:30 - 13:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

26 • A situação dos migrantes na Bósnia, sobretudo em Bihać

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2900(RSP)]

25 • A situação nos centros de registo nas ilhas gregas, e designadamente em Moria

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2898(RSP)]

29 - Pedido de levantamento da imunidade de José Manuel Fernandes

Relatório: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

18 « - Vendas à distância de bens e determinadas entregas de bens ao nível nacional

Relatório: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de
novembro de 2006, no que respeita às disposições relativas às vendas à distância de bens e a determinadas
entregas de bens ao nível nacional

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

5 À - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de uma candidatura da
Bélgica – EGF/2019/001 BE/Carrefour

Relatório: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de uma candidatura da Bélgica -
EGF/2019/001 BE/Carrefour

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

13 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: algodão geneticamente modificado LLCotton25  (ACS-GHØØ1-
3)

Proposta de resolução

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: soja geneticamente modificada MON 89788 (MON-89788-1)

Proposta de resolução

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 e as  subcombinações MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-
40278-9 e NK603 × DAS-40278-9

Proposta de resolução

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 × MIR604 ×
1507 × 5307 × GA21 e milho geneticamente modificado combinando dois, três, quatro ou cinco dos
eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21

Proposta de resolução

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Criminalização da educação sexual na Polónia

Propostas de resolução

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Debate: 21/10/2019)
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Quarta-feira, 13 de novembro de 2019

 

15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 14 de novembro de 2019

 

09:00 - 11:20
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Presidente do Conselho :5'

Wolfgang Schäuble, Presidente do Parlamento Federal Alemão :20'

Presidente da Comissão :5'

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :30'

Comissão (incluindo as réplicas) :40'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Deputados :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputados :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30
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20 À • Direitos da criança por ocasião do 30.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança  -
Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 20 de novembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Sexta-feira, 22 de novembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Sexta-feira, 22 de novembro, 14:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 25 de novembro, 19:00

23 À • A situação na Bolívia - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Quarta-feira, 20 de novembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 25 de novembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 25 de novembro, 20:00

5 À • Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de uma candidatura da
Bélgica – EGF/2019/001 BE/Carrefour  - Relatório: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Alterações Sexta-feira, 8 de novembro, 13:00

13 À • Objeção nos termos do artigo 112.º: algodão geneticamente modificado LLCotton25  (ACS-GHØØ1-3) -
Proposta de resolução

- Alterações Quinta-feira, 7 de novembro, 13:00

14 À • Objeção nos termos do artigo 112.º: soja geneticamente modificada MON 89788 (MON-89788-1)   -
Proposta de resolução

- Alterações Quinta-feira, 7 de novembro, 13:00

16 À • Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 e as  subcombinações MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9
e NK603 × DAS-40278-9 - Proposta de resolução

- Alterações Quinta-feira, 7 de novembro, 13:00

17 À • Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 ×
5307 × GA21 e milho geneticamente modificado combinando dois, três, quatro ou cinco dos eventos
únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21 - Proposta de resolução

- Alterações Quinta-feira, 7 de novembro, 13:00

22 À • Criminalização da educação sexual na Polónia - Propostas de resolução

- 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
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- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 12 de novembro, 19:00
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