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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 - 11:50 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

40 À • Operação militar turca no nordeste da Síria e suas consequências

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

[2019/2886(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

28 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020

16 À - Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções

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

[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)

[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)

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

Comissão do Controlo Orçamental

29 À - Objeção nos termos do artigo 112.º: avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas

Proposta de resolução

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]



15:00 - 23:00     

2 2Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

642.179/OJ 642.179/OJ

44 • Crise climática e ecológica

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

[2019/2887(RSP)]

20 • Apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas - 2018

[2019/2802(RSP)]

Com a presença  de Klaus-Heiner Lehne, Presidente do Tribunal de Contas

32 À • Busca e salvamento no Mediterrâneo

Perguntas orais

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Conselho
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Busca e salvamento no Mediterrâneo

[2019/2755(RSP)]

43 À • Abertura de negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2883(RSP)]

42 • A situação no Iraque, em especial a repressão violenta das manifestações de jovens e
estudantes

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Declaração política da reunião de alto nível da ONU sobre a Cobertura Universal da
Saúde

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2861(RSP)]
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