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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



Terça-feira, 22 de outubro de 2019

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO

1 1Terça-feira, 22 de outubro de 2019

642.179/OJ 642.179/OJ

09:00 - 12:20 Debates

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO

15:00 - 21:00 Debates

15 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro de 2019

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2019/2721(RSP)]

27 • Análise da Comissão Juncker

Declaração do Presidente da Comissão

[2019/2831(RSP)]

Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos

24 «««I - Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020)

Relatório: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1309/2013 relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

21 «««I - Autorizações de pesca para os navios da União nas águas do Reino Unido e operações de pesca dos
navios de pesca do Reino Unido nas águas da União

Relatório: Chris Davies (A9-0014/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2017/2403 no que respeita às autorizações de pesca para os navios da União nas águas do Reino Unido
e às operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União

[2019/0187(COD)]

Comissão das Pescas

22 ««« - Execução e financiamento do orçamento geral da União em 2020 no respeitante à saída do Reino
Unido da União

Recomendação: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recomendação sobre o projeto de regulamento do Conselho relativo às medidas no domínio da execução e
financiamento do orçamento geral da União em 2020 no respeitante à saída do Reino Unido da União

[2019/0186(APP)]

Comissão dos Orçamentos

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

Relatório: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

 (ainda não aprovado)
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16 À • Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções

Relatório: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

10 • Quitação 2017: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)

Relatório: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento do Gabinete Europeu de Apoio em
matéria de Asilo (EASO) para o exercício de 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

11 • Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o
exercício de 2017, Secção II - Conselho Europeu e Conselho

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

35 • Fazer avançar a diretiva horizontal de luta contra a discriminação

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2877(RSP)]

36 À • Ponto da situação no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto
sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais - relatórios públicos por
país

Declaração do Conselho

[2019/2882(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira
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