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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 - 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
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