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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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17:00 - 19:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)



Terça-feira, 13 de janeiro de 2015

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 12:20 Debates

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

63 • 70.º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz

Declaração do Presidente

[2014/3015(RSP)]

17 • Balanço da Presidência italiana

Declarações do Conselho e da Comissão

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no
seu território

Recomendação para segunda leitura: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira leitura
com vista à adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem
ou proibirem o cultivo de organismos geneticamente modificados (OGM) no seu território

[2010/0208(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

10 ««« - Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a UE e São Tomé e Príncipe: possibilidades de pesca e
contrapartida financeira

Recomendação: João Ferreira (A8-0061/2014)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, do Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo
de Parceria no domínio da Pesca entre a União Europeia e a República Democrática de São Tomé e Príncipe

[2014/0115(NLE)]

Comissão das Pescas

11 ««« - Acordo UE-Seicheles sobre o acesso dos navios de pesca às águas de Maiote

Recomendação: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo entre a União Europeia e a República das Seicheles sobre o acesso dos navios de pesca que
arvoram o pavilhão das Seicheles às águas e aos recursos biológicos marinhos de Maiote, sob a jurisdição da
União Europeia

[2014/0079(NLE)]

Comissão das Pescas
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26 ««« - Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico entre a CE e a Tunísia, a fim de ter em conta a adesão da
Bulgária e da Roménia à UE

Recomendação: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União e dos
seus Estados-Membros, de um Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico que estabelece uma Associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Tunísia por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Bulgária e da Roménia à União Europeia

[2009/0174(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

81 • Pedido de consulta do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Implementação do Livro Branco
dos Transportes de 2011: balanço e caminho rumo a uma mobilidade sustentável»

artigo 137.º do Regimento

20 À«««II - Possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no seu território

Recomendação para segunda leitura: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

12 À«««I - Disposições aplicáveis à pesca na zona do acordo da CGPM (Comissão Geral das Pescas do
Mediterrâneo)

Relatório: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1343/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativo a
determinadas disposições aplicáveis à pesca na zona do acordo da CGPM (Comissão Geral das Pescas do
Mediterrâneo)

[2014/0213(COD)]

Comissão das Pescas

18 • Conclusões do Conselho Europeu (18 de dezembro de 2014)

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situação na Líbia

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

[2014/3018(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

74 • Incidentes recentes de tráfico de seres humanos no Mediterrâneo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2015/2507(RSP)]

76 • Mulheres nos conselhos de administração das empresas

Declarações do Conselho e da Comissão

[2015/2509(RSP)]
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77 • Medidas europeias de luta contra a criminalidade organizada e a corrupção

Declarações do Conselho e da Comissão

[2015/2510(RSP)]

78 • Vigilância de advogados na UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2015/2511(RSP)]



Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015

 

 

09:00 - 11:50     

 

15:00 - 23:00     

5 5Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015

546.150/OJ 546.150/OJ

09:00 - 11:50 Debates

15:00 - 23:00 Debates

16 • Programa de atividades da Presidência letã

Declarações do Conselho e da Comissão

[2014/2856(RSP)]

52 • Principais aspetos e opções fundamentais da política externa e de segurança comum
e da política comum de segurança e defesa (artigo 36.º do TUE)

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

[2014/2813(RSP)]

86 À • Recentes atrocidades no norte da Nigéria

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

[2015/2520(RSP)]

A votação terá lugar em fevereiro

57 À • Situação na Ucrânia

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

[2014/2965(RSP)]

75 • Lançamento do Ano Europeu para o Desenvolvimento

Declarações do Conselho e da Comissão

[2015/2508(RSP)]

68 À • Situação no Egito

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

[2014/3017(RSP)]

79 À • O caso dos dois fuzileiros navais italianos

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

[2015/2512(RSP)]



Quinta-feira, 15 de janeiro de 2015

 

 

09:00 - 11:50     

 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 135.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

22 À • Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013

Relatório: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Relatório sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013

[2014/2159(INI)]

Comissão das Petições

Na presença de Emily O'Reilly, Provedora de Justiça Europeia

70 À • Rússia, em particular o caso de Alexey Navalny

RC B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015,
B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015

[2015/2503(RSP)]

83 À • Paquistão, em particular a situação após o ataque contra a escola de Peshawar

RC B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015,
B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015

[2015/2514(RSP)]

72 À • Quirguistão: lei relativa à propaganda homossexual

RC B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015,
B8-0064/2015, B8-0065/2015

[2015/2505(RSP)]

9 • Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da
democracia e do primado do direito (artigo 135.º do Regimento)

22 À - Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013

Relatório: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

[2014/2159(INI)]

Comissão das Petições

67 À - Situação na Líbia

Propostas de resolução

RC B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015,
B8-0032/2015, B8-0033/2015

[2014/3018(RSP)]
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57 À - Situação na Ucrânia

Propostas de resolução

RC B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015,
B8-0027/2015, B8-0029/2015

[2014/2965(RSP)]

68 À - Situação no Egito

Proposta de resolução

RC B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015,
B8-0026/2015, B8-0028/2015

[2014/3017(RSP)]

79 À - O caso dos dois fuzileiros navais italianos

Proposta de resolução

RC B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015,
B8-0017/2015

[2015/2512(RSP)]

58 À - Programa de Trabalho da Comissão para 2015

Propostas de resolução

RC B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015,
B8-0038/2015, B8-0039/2015

[2014/2829(RSP)]

(Debate: 16/12/2014)

59 À - Liberdade de expressão na Turquia: Recentes detenções de jornalistas e de responsáveis de meios de
comunicação social e pressão sistemática sobre os media

Propostas de resolução

RC B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015,
B8-0044/2015, B8-0045/2015

[2014/3011(RSP)]

(Debate: 17/12/2014)
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Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)

 
 

Terça-feira, 13 de janeiro de 2015

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Relator(a) :6'

Deputados :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Conselho Europeu (incluindo as réplicas) :15'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :10'

Conselho (incluindo as réplicas) :40'

Comissão (incluindo as réplicas) :55'

Deputados :210' 30

PPE : 58' 30, S&D : 51' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14' 30,
NI : 15' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

Deputados :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

"Catch the eye" :5'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :50'

Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Deputados :255'

PPE : 71' 30, S&D : 63', ECR : 24' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 17' 30, NI
: 18' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'



Quinta-feira, 15 de janeiro de 2015
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Provedor de Justiça :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Relator(a) :6'

Autor de cada proposta de resolução (Artigo 135.º do Regimento) :1'

Deputados :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (Artigo 135.º do Regimento) (3 x 2') :6'



Prazos de entrega

 
 

Terça-feira, 13 de janeiro de 2015

 

 

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015
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20 À • Possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no seu território  -
Recomendação para segunda leitura: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 7 de janeiro, 12:00

12 À • Disposições aplicáveis à pesca na zona do acordo da CGPM (Comissão Geral das Pescas do
Mediterrâneo)  - Relatório: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

- Alterações Quarta-feira, 7 de janeiro, 12:00

67 À • Situação na Líbia - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 14 de janeiro, 19:00

86 À • Recentes atrocidades no norte da Nigéria - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante
da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Quarta-feira, 4 de fevereiro, 12:00

- Alterações e propostas de resolução comum Segunda-feira, 9 de fevereiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 9 de fevereiro, 20:00

57 À • Situação na Ucrânia - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 14 de janeiro, 19:00

68 À • Situação no Egito - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 14 de janeiro, 19:00

79 À • O caso dos dois fuzileiros navais italianos - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante
da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 12 de janeiro, 19:00

- Alterações e propostas de resolução comum Terça-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 13 de janeiro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 14 de janeiro, 16:00
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22 À • Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013  - Relatório: Jarosław Wałęsa
(A8-0058/2014)

- Alterações Quarta-feira, 7 de janeiro, 12:00

70 À • Rússia, em particular o caso de Alexey Navalny

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Alterações a propostas de resolução comum (Artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 14:00

83 À • Paquistão, em particular a situação após o ataque contra a escola de Peshawar

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Alterações a propostas de resolução comum (Artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 14:00

72 À • Quirguistão: lei relativa à propaganda homossexual

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Alterações a propostas de resolução comum (Artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 14:00

58 À • Programa de Trabalho da Comissão para 2015 - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 14 de janeiro, 19:00

59 À • Liberdade de expressão na Turquia: Recentes detenções de jornalistas e de responsáveis de meios de
comunicação social e pressão sistemática sobre os media - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Segunda-feira, 12 de janeiro, 20:00

- Alterações e propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 14 de janeiro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 14 de janeiro, 19:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 9 de janeiro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 12 de janeiro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 13 de janeiro, 19:00

- Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos
direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 14 de janeiro, 19:00
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