
17/07/19 640.119/OJ

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU

2019 2024

Documento de sessão

ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE

Quarta-feira, 17 de julho de 2019



Legenda dos símbolos utilizados
 

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

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

1. Terceira leitura

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

2. Aprovação

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

3. Segunda leitura

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

4. Regimento do Parlamento Europeu

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

5. Primeira leitura

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

6. Aprovação

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

7. Outros processos

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

- Diversos (declarações, perguntas orais, relatórios de iniciativa, levantamento de imunidade)
maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de resolução ou de decisão
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10:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO

15:00 - 19:00 Debates

19:00 - 19:15 Comunicação

22 • Apresentação do programa de atividades da Presidência finlandesa

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2687(RSP)]

24 À - Composição numérica das delegações interparlamentares

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Assistência humanitária no mar Mediterrâneo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2718(RSP)]

32 • Zona de ar puro nas cidades da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2738(RSP)]

19 • Comunicação das nomeações para as delegações interparlamentares
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