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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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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO

15:00 - 21:00 Debates

31 • Preparação da Cimeira sobre a Ação Climática e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas em Nova Iorque

Declaração da Comissão

[2019/2809(RSP)]

26 « • Nomeação do Presidente do Banco Central Europeu - Candidato: Sr.ª Christine
Lagarde

Relatório: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Relatório sobre a recomendação do Conselho relativa à nomeação do Presidente do Banco
Central Europeu

[2019/0810(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

26 « - Nomeação do Presidente do Banco Central Europeu - Candidato: Sr.ª Christine Lagarde

Relatório: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

13 « - Nomeação do Vice-Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu

Relatório: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Relatório sobre a proposta do Banco Central Europeu referente à nomeação do Vice-Presidente do Conselho
de Supervisão do Banco Central Europeu

[2019/0903(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

14 À« - Lançamento do intercâmbio automatizado de dados de registo de veículos na Irlanda

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados de registo de veículos na Irlanda

[2019/0806(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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32 À • Ingerência e desinformação externas nos processos eleitorais e nos processos
democráticos nacionais e europeus

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2810(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

33 • Incêndios florestais na Amazónia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2811(RSP)]

34 • Situação em termos de segurança no Burquina Faso

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Últimos desenvolvimentos no que se refere à situação política e à implementação do
processo de paz na Colômbia

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Situação em Caxemira

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

[2019/2815(RSP)]
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