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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

66 • Incêndios florestais devastadores na Austrália e outros fenómenos meteorológicos
extremos como consequência das alterações climáticas

Declaração da Comissão

[2020/2504(RSP)]

42 • Criminalidade organizada transfronteiriça e o seu impacto no espaço Schengen

Declaração da Comissão

[2019/2985(RSP)]

47 À • Carregador comum para equipamentos de rádio móvel

Declaração da Comissão

[2019/2983(RSP)]

A votação terá lugar num futuro período de sessões.

35 À • Disparidades salariais entre homens e mulheres

Declaração da Comissão

[2019/2870(RSP)]

A votação terá lugar na sessão de janeiro II

54 • "Prioridade ao alojamento” como ação urgente para fazer face à situação dos sem-
abrigo na Europa

Declaração da Comissão

[2019/3013(RSP)]

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



Terça-feira, 14 de janeiro de 2020

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     

 
Debate conjunto - PESC e PCSD (artigo 36.º do TUE) 
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09:00 - 13:00 Debates

15:00 - 23:00 Debates

23 • [Debate prioritário] Apresentação do programa de atividades da Presidência croata

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2959(RSP)]

65 À • Disposições de aplicação e acompanhamento dos direitos dos cidadãos no Acordo de
Saída do Reino Unido

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2505(RSP)]

A votação realizar-se-á na quarta-feira

55 • Plano de investimento sustentável, fundo para a transição justa e Roteiro para a
Europa Social

Declaração da Comissão

[2019/3014(RSP)]

64 • A situação no Irão e no Iraque após a recente escalada

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a
política da União Europeia nesta matéria

Relatório: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Relatório sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União
Europeia nesta matéria – Relatório anual de 2018

[2019/2125(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

10 À • Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa

Relatório: David McAllister (A9-0054/2019)

Relatório sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório
anual

[2019/2136(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



 
Encerramento da discussão conjunta
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12 À • Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa

Relatório: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Relatório sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa - Relatório
anual

[2019/2135(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

33 • Situação na Líbia

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • A situação na Venezuela após a eleição ilegal da nova Presidência e Mesa da
Assembleia Nacional (golpe parlamentar)

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

[2020/2507(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira



Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

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

12:00 - 12:30 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

53 À • Posição do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa

[2019/2990(RSP)]

51 • Discurso de Sua Majestade o rei Abdullah II, rei do Reino Hachemita da Jordânia

[2019/2962(RSP)]

70 À - Composição numérica das comissões

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protocolo do Acordo entre a União Europeia, a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo
aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo
apresentado num Estado-Membro ou na Islândia ou na Noruega no que se refere ao acesso ao
Eurodac para fins de aplicação da lei

Recomendação: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

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

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

29 ««« - Acordo EU-China sobre certos aspetos dos serviços aéreos

Recomendação: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo
entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre certos aspetos dos serviços aéreos

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

13 À« - Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime especial para as
pequenas empresas

Relatório: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime especial das pequenas empresas

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



 

15:00 - 23:00     
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37 À - O Pacto Ecológico Europeu

Propostas de resolução

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Debate: 11/12/2019)

65 À - Disposições de aplicação e acompanhamento dos direitos dos cidadãos no Acordo de Saída do Reino
Unido

Proposta de resolução

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União
Europeia nesta matéria

Relatório: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

10 À - Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa

Relatório: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

12 À - Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa

Relatório: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

53 À - Posição do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa

Propostas de resolução

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Distorção da História da Europa e memória da II Guerra Mundial

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

[2019/3016(RSP)]

41 • Audições em curso, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE, relativas à Hungria

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2986(RSP)]

69 • Audições em curso, nos termos do artigo 7.º, n.º 1 do TUE, relativas à Polónia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2020/2510(RSP)]
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40 À • Reabertura do processo judicial contra o primeiro-ministro da Chéquia sobre a
utilização indevida de fundos da UE e potenciais conflitos de interesses

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2987(RSP)]

A votação terá lugar em fevereiro

14 À • COP 15 à Convenção sobre a Diversidade Biológica (Kunming 2020)

Declaração da Comissão

[2019/2824(RSP)]

32 À • Atividades do Provedor de Justiça Europeu - relatório anual de 2018

Relatório: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Relatório sobre as atividades do Provedor de Justiça Europeu - relatório anual de 2018

[2019/2134(INI)]

Comissão das Petições

57 • Reforma dos princípios gerais em matéria de comitologia

Declaração da Comissão

[2019/2974(RSP)]



Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

 

 

09:00 - 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
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09:00 - 11:50 Debates

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

15:00 - 16:00 Debates

15 À • Instituições e órgãos da União Económica e Monetária: prevenir conflitos de
interesses após o exercício de cargos públicos

Pergunta oral

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Comissão
Instituições e órgãos da União Económica e Monetária: prevenir conflitos de interesses após o exercício
de cargos públicos

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, nomeadamente a liberdade de expressão

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigéria, nomeadamente os recentes ataques terroristas

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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 - A situação na Venezuela após a eleição ilegal da nova Presidência e Mesa da Assembleia Nacional
(golpe parlamentar)

Propostas de resolução

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Audições em curso, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE, relativas à Polónia e à Hungria

Proposta de resolução

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - COP 15 à Convenção sobre a Diversidade Biológica (Kunming 2020)

Proposta de resolução

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Atividades do Provedor de Justiça Europeu - relatório anual de 2018

Relatório: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Comissão das Petições

15 À - Instituições e órgãos da União Económica e Monetária: prevenir conflitos de interesses após o
exercício de cargos públicos

Propostas de resolução

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Objetos ilegais impressos em 3D

Pergunta oral

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Comissão
Objetos ilegais impressos em 3D

[2019/2964(RSP)]



 

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

Prazos de entrega
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09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

 

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

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

Deputados :150' 30

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

Conselho (incluindo as réplicas) :25'

Comissão (incluindo as réplicas) :25'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputados :120'

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :45'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Relatores (3 x 6') :18'

Relator(a) de parecer :1'

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

Deputados :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Conselho (incluindo as réplicas) :5'

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

"Catch the eye" :5'

Deputados :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Conselho (incluindo as réplicas) :35'

Comissão (incluindo as réplicas) :60'

Provedor de Justiça :10'

Relator(a) :6'

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

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

Deputados :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Autor(a) (comissão) :5'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

"Catch the eye" :5'

Autor de cada proposta de resolução (Artigo 144.º do Regimento) :1'

"Catch the eye" (Artigo 144.º do Regimento) (2 x 2') :4'

Deputados :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor(a) (comissão) :5'

"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, 13 de janeiro de 2020

 

 

Terça-feira, 14 de janeiro de 2020
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47 À • Carregador comum para equipamentos de rádio móvel - Declaração da Comissão

Propostas de resolução

Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum

Alterações às propostas de resolução comum

35 À • Disparidades salariais entre homens e mulheres - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 22 de janeiro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 27 de janeiro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 27 de janeiro, 14:00

65 À • Disposições de aplicação e acompanhamento dos direitos dos cidadãos no Acordo de Saída do Reino
Unido - Declarações do Conselho e da Comissão

- Proposta de resolução Quinta-feira, 9 de janeiro, 16:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 14 de janeiro, 16:00

11 À • Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União
Europeia nesta matéria  - Relatório: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Alterações Quarta-feira, 8 de janeiro, 13:00

10 À • Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa  - Relatório: David McAllister
(A9-0054/2019)

- Alterações Quarta-feira, 8 de janeiro, 13:00

12 À • Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa  - Relatório: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019)

- Alterações Quarta-feira, 8 de janeiro, 13:00

63 À • A situação na Venezuela após a eleição ilegal da nova Presidência e Mesa da Assembleia Nacional (golpe
parlamentar) - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 14 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 14 de janeiro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 15 de janeiro, 16:00



Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

 

 

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020
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53 À • Posição do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa

- Propostas de resolução Quinta-feira, 9 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 13 de janeiro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 14 de janeiro, 16:00

70 À • Composição numérica das comissões

- Proposta de decisão Quinta-feira, 9 de janeiro, 16:00

- Alterações Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 14 de janeiro, 16:00

13 À • Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime especial para as
pequenas empresas  - Relatório: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Prazos de entrega a fixar Sexta-feira, 31 de dezembro, 12:00

37 À • O Pacto Ecológico Europeu - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Sexta-feira, 10 de janeiro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 14 de janeiro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 14 de janeiro, 19:00

40 À • Reabertura do processo judicial contra o primeiro-ministro da Chéquia sobre a utilização indevida de
fundos da UE e potenciais conflitos de interesses - 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

14 À • COP 15 à Convenção sobre a Diversidade Biológica (Kunming 2020) - Declaração da Comissão

- Proposta de resolução Quinta-feira, 9 de janeiro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

32 À • Atividades do Provedor de Justiça Europeu - relatório anual de 2018  - Relatório: Peter Jahr
(A9-0032/2019)

- Alterações Quarta-feira, 8 de janeiro, 13:00

15 À • Instituições e órgãos da União Económica e Monetária: prevenir conflitos de interesses após o exercício de
cargos públicos - Pergunta oral (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Propostas de resolução Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 14 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 14 de janeiro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 15 de janeiro, 16:00
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60 À • Burundi, nomeadamente a liberdade de expressão

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 13 de janeiro, 20:00

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

Quarta-feira, 15 de janeiro, 13:00

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

Quarta-feira, 15 de janeiro, 14:00

62 À • Nigéria, nomeadamente os recentes ataques terroristas

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 13 de janeiro, 20:00

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

Quarta-feira, 15 de janeiro, 13:00

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

Quarta-feira, 15 de janeiro, 14:00

71 À • Audições em curso, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE, relativas à Polónia e à Hungria - Proposta de
resolução

- Proposta de resolução Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Alterações à proposta de resolução Terça-feira, 14 de janeiro, 19:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 10 de janeiro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 14 de janeiro, 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, 15 de janeiro, 19:00
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