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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     

 

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)]
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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
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