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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 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)]
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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)]
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