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

do direito (artigo 144.º do Regimento)

 

11:30 - 13:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:20 Debates

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

15:00 - 16:00 Debates

57 • Proteção dos defensores da floresta e do ambiente na UE

Declaração da Comissão

[2019/2939(RSP)]

54 À • A situação das liberdades na Argélia

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba - o caso de José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(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)

38 ««« - Acordo UE/EUA sobre a atribuição de uma parte do contingente pautal para a importação de carne
de bovino de alta qualidade

Recomendação: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre os
Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do
contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se refere o Memorando de Entendimento
revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas hormonas de crescimento e ao
aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos produtos da União Europeia (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional
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39 À - Acordo UE/EUA sobre a atribuição de uma parte do contingente pautal para a importação de carne
de bovino de alta qualidade

Relatório: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do Conselho
relativa à celebração do Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a atribuição
aos Estados Unidos de uma parte do contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se
refere o Memorando de Entendimento revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com
certas hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos produtos
da União Europeia (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

37 À - A situação na Bolívia

Propostas de resolução

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Debate: 13/11/2019)

51 À - Emergência climática e ambiental

Propostas de resolução

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019 (COP25)

Propostas de resolução

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - A adesão da UE à Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência baseada no
género

Propostas de resolução

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Medidas recentemente tomadas pela Federação da Rússia contra juízes, procuradores e inspetores da
Lituânia envolvidos na investigação dos trágicos acontecimentos de 13 de janeiro de 1991 em Vílnius

Propostas de resolução

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Medidas para enfrentar o impacto na agricultura europeia da decisão da OMC no litígio relativo à
Airbus

Propostas de resolução

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - A crise do Órgão de Recurso da OMC

Propostas de resolução

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     

3 3Quinta-feira, 28 de novembro de 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

19 À - Negociações em curso sobre um novo Acordo de Parceria UE-ACP

Propostas de resolução

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • 800: número de assistência ao cliente

Pergunta oral

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
Comissão
Regras das telecomunicações

[2019/2937(RSP)]
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