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Debate conjunto - Fraude ao IVA e prestadores de serviços de pagamento

 
Encerramento da discussão conjunta
 
Debate conjunto - Nomeação dos membros da Comissão Executiva do Banco Central

Europeu
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

63 À • Comemoração do 30.º aniversário da Revolução Romena de dezembro de 1989

Declaração da Comissão

[2019/2989(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

36 « • Obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços de pagamento

Relatório: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva
2006/112/CE no que diz respeito à introdução de determinadas obrigações aplicáveis
aos prestadores de serviços de pagamento

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

35 « • Medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa para combater a
fraude ao IVA

Relatório: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 904/2010 no respeitante às medidas destinadas a reforçar a cooperação
administrativa para combater a fraude ao IVA

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

34 • Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu

Relatório: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Relatório sobre a recomendação do Conselho relativa à nomeação de um membro da
Comissão Executiva do Banco Central Europeu

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



 
Encerramento da discussão conjunta
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33 • Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu

Relatório: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Relatório sobre a recomendação do Conselho relativa à nomeação de um vogal da
Comissão Executiva do Banco Central Europeu

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

19 À • Tributação justa numa economia digitalizada e globalizada: BEPS 2.0

Pergunta oral

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Comissão
Tributação justa numa economia digitalizada e globalizada: BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

A votação realizar-se-á na quarta-feira

16 «««I • Assistência macrofinanceira à Jordânia

Relatório: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
concessão de nova assistência macrofinanceira ao Reino Hachemita da Jordânia

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

2 • Intervenções de um minuto (artigo 172.º do Regimento)



Terça-feira, 17 de dezembro de 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

46 À • O Estado de direito em Malta, após as recentes revelações sobre o homicídio de
Daphne Caruana Galizia

Declaração da Comissão

[2019/2954(RSP)]

A votação realizar-se-á na quarta-feira

14 - Eleição do Provedor de Justiça Europeu

[2019/2042(INS)]

Primeira volta

16 «««I - Assistência macrofinanceira à Jordânia

Relatório: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

17 ««« - Acordo UE-Suíça sobre o aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio
da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras

Recomendação: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União
Europeia e a Confederação Suíça sobre a aplicação de determinadas disposições da Decisão 2008/615/JAI
do Conselho relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta
contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras, da Decisão 2008/616/JAI do Conselho referente à
execução da Decisão 2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular
no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras, e respetivo anexo, e da Decisão-
Quadro 2009/905/JAI do Conselho relativa à acreditação de prestadores de serviços forenses que
desenvolvem atividades laboratoriais

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

18 ««« - Acordo UE-Listenstaine sobre o aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no
domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras

Recomendação: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União
Europeia e o Principado do Listenstaine sobre a aplicação de determinadas disposições da Decisão
2008/615/JAI do Conselho relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no
domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras, da Decisão 2008/616/JAI do Conselho
referente à execução da Decisão 2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras,
em particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras, e respetivo anexo, e
da Decisão-Quadro 2009/905/JAI do Conselho relativa à acreditação de prestadores de serviços forenses que
desenvolvem atividades laboratoriais

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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32 ««« - Protocolo do Acordo UE-Suíça relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado
responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro ou na Suíça no que
se refere ao acesso ao Eurodac para fins de aplicação da lei

Recomendação: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo entre a União
Europeia, a Confederação Suíça e o Principado do Listenstaine do Acordo entre a Comunidade Europeia e a
Confederação Suíça relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável pela análise
de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro ou na Suíça no que se refere ao acesso ao Eurodac
para fins de aplicação da lei

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

22 ««« - Adesão das Ilhas Salomão ao Acordo de Parceria provisório UE-Estados do Pacífico

Recomendação: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à adesão das Ilhas Salomão ao Acordo de
Parceria provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do Pacífico, por outro

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

36 « - Obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços de pagamento

Relatório: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

35 « - Medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa para combater a fraude ao IVA

Relatório: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

31 « - Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia («Decisão de Associação
Ultramarina»)

Relatório: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 2013/755/UE do Conselho, de 25 de
novembro de 2013, relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia («Decisão de
Associação Ultramarina»)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Comissão do Desenvolvimento

34 - Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu

Relatório: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

33 - Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu

Relatório: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



15:00 - 23:00     
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53 • Conflitos de interesses e corrupção que afetam a proteção dos interesses financeiros
da UE nos Estados-Membros

Pergunta oral

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Comissão do Controlo Orçamental
Comissão
Conflito de interesses e corrupção que afetam a proteção dos interesses financeiros da UE nos
Estados-Membros

[2019/2963(RSP)]

55 À • Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020

Declaração da Comissão

[2019/2975(RSP)]

A votação terá lugar num futuro período de sessões.

66 • Resultados da COP25

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniciativa da UE relativa aos polinizadores

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2803(RSP)]

38 • Condições de bem-estar animal no transporte para países terceiros

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2944(RSP)]

24 À • Viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de
cuidados

Pergunta oral

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados

[2019/2804(RSP)]



Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 (Entrega do Prémio Sakharov)

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

44 • Comemoração do 10.º aniversário do Tratado de Lisboa e da Carta dos Direitos
Fundamentais juridicamente vinculativa

[2019/2951(RSP)]

Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos

11 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 12 e 13 de dezembro de 2019

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2019/2723(RSP)]

45 • Entrega do Prémio Sakharov

59 • Eleição do Provedor de Justiça Europeu

Eventualmente, segunda e terceira voltas

30 «««I - PAC: Disciplina financeira a partir do exercício financeiro de 2021 e flexibilidade entre pilares no ano
civil de 2020

Relatório: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1306/2013, na parte respeitante à disciplina financeira a partir do exercício financeiro de 2021, e o
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, na parte respeitante à flexibilidade entre pilares no ano civil de 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

10 ««« - Acordo de Parceria UE-Gâmbia no domínio da Pesca Sustentável e Protocolo de Aplicação desse
Acordo

Recomendação: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Recomendação sobre o projeto de proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de
Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República da Gâmbia e do seu
protocolo de aplicação

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Comissão das Pescas

48 À - Objeção nos termos do artigo 112.º do Regimento: substâncias ativas, nomeadamente dimoxistrobina
e mancozebe

Proposta de resolução

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Encerramento das contas do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO) relativas ao
exercício de 2017

Proposta de decisão

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discriminação pública e discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas sem
LGBTI»

Propostas de resolução

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debate: 26/11/2019)

19 À - Tributação justa numa economia digitalizada e globalizada: BEPS 2.0

Propostas de resolução

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - O Estado de direito em Malta, após as recentes revelações sobre o homicídio de Daphne Caruana
Galizia

Propostas de resolução

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniciativa da UE relativa aos polinizadores

Propostas de resolução

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados

Propostas de resolução

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilidade entre o atual Acordo de Comércio Livre UE/Mercosul e a proposta
da Comissão sobre o Pacto Ecológico Europeu

Debate sobre temas de atualidade (artigo 162.º do Regimento)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situação dos uigures na China (fuga de informações «China cables»)

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

[2019/2945(RSP)]
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43 À • Situação humanitária na Venezuela e crise dos migrantes e refugiados

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

[2019/2952(RSP)]

A votação terá lugar num futuro período de sessões.

57 À • Situação dos direitos humanos e da democracia na Nicarágua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Repressão violenta das recentes manifestações no Irão

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Estratégia da UE para pôr fim à mutilação genital feminina em todo o mundo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2988(RSP)]

A votação realizar-se-á em fevereiro de 2020



Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

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

do direito (artigo 144.º do Regimento)

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

9 9Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

10:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 16:00 Debates

61 À • Violações dos direitos humanos e da liberdade de religião no Burquina Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afeganistão, nomeadamente as alegações de abuso sexual de rapazes na
província de Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Lei russa sobre os «agentes estrangeiros»

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Comemoração do 30.º aniversário da Revolução Romena de dezembro de 1989

Propostas de resolução

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situação dos uigures na China (fuga de informações «China cables»)

Propostas de resolução

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situação dos direitos humanos e da democracia na Nicarágua

Propostas de resolução

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Repressão violenta das recentes manifestações no Irão

Propostas de resolução

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Anúncio do Representante dos Estados Unidos para o Comércio de abertura de um
inquérito, no âmbito da secção 301, sobre o imposto sobre os serviços digitais

Declaração da Comissão

[2019/2979(RSP)]



 

 
Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento) 

Prazos de entrega
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Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 17 de dezembro de 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

 

09:00 - 11:50
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Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Relatores (3 x 6') :18'

Autores (comissões) :5'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputados :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Conselho (incluindo as réplicas) :30'

Comissão (incluindo as réplicas) :50'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputados :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Presidente do Conselho Europeu (incluindo réplicas) :20'

Presidente da Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

"Catch the eye" :5'

Deputados :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :40'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :15'

Autores das propostas de resolução (Artigo 144.º do Regimento) :1'

"Catch the eye" (Artigo 144.º do Regimento) (3 x 2') :6'

Deputados :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputados :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

 

 

Terça-feira, 17 de dezembro de 2019
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63 À • Comemoração do 30.º aniversário da Revolução Romena de dezembro de 1989 - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 18 de dezembro, 16:00

19 À • Tributação justa numa economia digitalizada e globalizada: BEPS 2.0 - Pergunta oral (O-000040/2019 -
B9-0060/2019)

- Propostas de resolução Quinta-feira, 12 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 17 de dezembro, 16:00

46 À • O Estado de direito em Malta, após as recentes revelações sobre o homicídio de Daphne Caruana Galizia
- Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 17 de dezembro, 19:00

55 À • Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020 - Declaração da Comissão

Propostas de resolução

Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum

Alterações às propostas de resolução comum

25 À • Iniciativa da UE relativa aos polinizadores - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 11 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 17 de dezembro, 16:00

24 À • Viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados - Pergunta oral
(O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Propostas de resolução Quinta-feira, 12 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 17 de dezembro, 16:00



Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019
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48 À • Objeção nos termos do artigo 112.º do Regimento: substâncias ativas, nomeadamente dimoxistrobina e
mancozebe - Proposta de resolução

- Alterações Sexta-feira, 13 de dezembro, 13:00

40 À • Discriminação pública e discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas sem
LGBTI» - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Quarta-feira, 11 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 17 de dezembro, 16:00

39 À • Situação dos uigures na China (fuga de informações «China cables») - Declaração da Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 18 de dezembro, 16:00

43 À • Situação humanitária na Venezuela e crise dos migrantes e refugiados - Declaração da Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

Propostas de resolução

Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum

Alterações às propostas de resolução comum

57 À • Situação dos direitos humanos e da democracia na Nicarágua - Declaração da Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 17 de dezembro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 18 de dezembro, 16:00

65 À • Repressão violenta das recentes manifestações no Irão - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Terça-feira, 17 de dezembro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 18 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Sábado, 18 de janeiro, 14:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 18 de dezembro, 19:00

64 À • Estratégia da UE para pôr fim à mutilação genital feminina em todo o mundo - Declarações do Conselho e
da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 5 de fevereiro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 10 de fevereiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 10 de fevereiro, 20:00



Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019
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61 À • Violações dos direitos humanos e da liberdade de religião no Burquina Faso

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 14:00

60 À • Afeganistão, nomeadamente as alegações de abuso sexual de rapazes na província de Logar

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 14:00

62 À • Lei russa sobre os «agentes estrangeiros»

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 16 de dezembro, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 14:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 13 de dezembro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 16 de dezembro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 17 de dezembro, 19:00

- 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)

Quarta-feira, 18 de dezembro, 19:00
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