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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 - 11:20 Debates

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

16 À • Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer
as expetativas dos cidadãos

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2833(RSP)]

32 À • Políticas de emprego e sociais da área do euro

Relatório: Yana Toom (A9-0016/2019)

Relatório sobre as políticas de emprego e sociais da área do euro

[2019/2111(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

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

Relatório: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

 (ainda não aprovado)

Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

12 « - Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Sérvia

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que aprova a celebração, pela Eurojust, do
Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Sérvia

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

8 À - Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2019: Redução das dotações de autorização e de pagamento em
conformidade com as necessidades de despesas atualizadas e com a atualização das receitas (recursos
próprios)

Relatório: John Howarth (A9-0012/2019)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 4/2019 da União
Europeia para o exercício de 2019: Redução das dotações de autorização e de pagamento de acordo com as
necessidades atualizadas de despesa e atualização da receita (recursos próprios)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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9 - Ajustamentos aos montantes mobilizados a partir do Instrumento de Flexibilidade para 2019, a afetar
aos domínios da migração, dos afluxos de refugiados e das ameaças à segurança

Relatório: John Howarth (A9-0013/2019)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão (UE)
2019/276 no que diz respeito aos ajustamentos aos montantes mobilizados a partir do Instrumento de
Flexibilidade para 2019, a afetar aos domínios da migração, dos afluxos de refugiados e das ameaças à
segurança

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

23 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: substâncias ativas, incluindo a flumioxazina

Propostas de resolução

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: substâncias ativas, incluindo o clortolurão

Propostas de resolução

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Propostas de resolução

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: soja geneticamente modificada A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Propostas de resolução

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × MON
88017 × 59122 × DAS-40278-9 e milho geneticamente modificado que combina dois, três ou quatro dos
eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9

Propostas de resolução

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Ingerência e desinformação externas nos processos eleitorais e nos processos democráticos nacionais e
europeus

Propostas de resolução

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Debate: 17/09/2019)

16 À - Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as expetativas dos
cidadãos

Propostas de resolução

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Políticas de emprego e sociais da área do euro

Relatório: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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