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Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

82 • Encontro de Alto Nível das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA

Declaração da Comissão

[2016/2756(RSP)]

17 À • Relatório de 2015 sobre a coerência das políticas para o desenvolvimento

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Relatório sobre o Relatório da UE de 2015 sobre a coerência das políticas para o
desenvolvimento

[2015/2317(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

67 • Situação da segurança das instalações nucleares na Bielorrússia

Declaração da Comissão

[2016/2728(RSP)]

14 À • Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional

Relatório: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Relatório sobre a Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional

[2015/2277(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

21 À • Avaliação das IAS

Relatório: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Relatório sobre a avaliação das IAS e as atividades da Fundação IFRS, do EFRAG e
do PIOB

[2016/2006(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

10 À • Operações de apoio à paz – o compromisso da UE com a ONU e a União
Africana

Relatório: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Relatório sobre as operações de apoio à paz – o compromisso da UE com as Nações
Unidas e a União Africana

[2015/2275(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos
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26 À • Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar

Relatório: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Relatório sobre práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar

[2015/2065(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

31 À • Soluções tecnológicas para a agricultura sustentável na UE

Relatório: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Relatório sobre soluções tecnológicas para a agricultura sustentável na UE

[2015/2225(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

22 À • Reforço da inovação e do desenvolvimento económico na futura gestão das
explorações agrícolas europeias

Relatório: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Relatório sobre o reforço da inovação e do desenvolvimento económico na futura
gestão das explorações agrícolas europeias

[2015/2227(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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09:00 - 12:20     

 
Discussão conjunta - Instrumentos financeiros

 
Encerramento da discussão conjunta
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09:00 - 12:20 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

23 À« • Regras contra determinadas práticas de elisão fiscal

Relatório: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que estabelece regras contra as práticas
de elisão fiscal que afetam diretamente o funcionamento do mercado interno

[COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

A votação terá lugar na quarta-feira

57 «««I • Mercados de instrumentos financeiros

Relatório: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Relatório sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros, no
que diz respeito a determinadas datas

[2016/0033(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

56 «««I • Mercados de instrumentos financeiros, abusos de mercado e processos de
liquidação de valores mobiliários

Relatório: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera, no que diz respeito a determinadas datas, o Regulamento (UE) n.º
600/2014 relativo aos mercados de instrumentos financeiros, o Regulamento (UE)
n.º 596/2014 relativo ao abuso de mercado e o Regulamento (UE) n.º 909/2014
relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às
Centrais de Valores Mobiliários

[2016/0034(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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28 ««« - Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco : Protocolo à Convenção-Quadro da OMS

Recomendação: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativo à celebração, em nome da União
Europeia, do Protocolo para a Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco à Convenção-Quadro
da OMS para o Controlo do Tabaco, no respeitante às disposições do Protocolo que não são abrangidas pelo
âmbito de aplicação da Parte III, Título V, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

[2015/0101(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

32 ««« - Prescrições técnicas uniformes aplicáveis aos veículos de rodas: Acordo UNECE

Recomendação: Bernd Lange (A8-0185/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à conclusão da Revisão 3 do Acordo da
Comissão Económica da Organização das Nações Unidas para a Europa relativo à adoção de prescrições
técnicas uniformes aplicáveis aos veículos de rodas, aos equipamentos e às peças suscetíveis de serem
montados ou utilizados num veículo de rodas e às condições de reconhecimento recíproco das
homologações concedidas em conformidade com essas prescrições ("Acordo de 1958 revisto")

[2015/0249(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

44 ««« - Acordo Comercial UE-Colômbia e Peru (adesão da Croácia)

Recomendação: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União Europeia e
dos seus Estados-Membros, do Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, para ter em conta a adesão da Croácia à União Europeia

[2014/0234(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

45 ««« - Cooperação reforçada no domínio dos regimes de bens dos casais internacionais

Recomendação: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho que autoriza a cooperação reforçada no domínio da
competência, da lei aplicável, do reconhecimento e da execução de decisões sobre os regimes de bens dos
casais internacionais, incluindo os regimes matrimoniais e os efeitos patrimoniais das parcerias registadas

[2016/0061(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

78 ««« - Eliminação do comércio ilícito de produtos do tabaco: Protocolo à Convenção-Quadro da OMS
(cooperação judiciária em matéria penal)

Recomendação: Martina Anderson (A8-0198/2016)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Protocolo para a Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco à Convenção Quadro da
Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco, no que se refere às disposições do Protocolo
relativas às obrigações relacionadas com a cooperação judiciária em matéria penal e à definição de infrações
penais

[2015/0100(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

57 «««I - Mercados de instrumentos financeiros

Relatório: Markus Ferber (A8-0126/2016)

[2016/0033(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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56 «««I - Mercados de instrumentos financeiros, abusos de mercado e processos de liquidação de valores
mobiliários

Relatório: Markus Ferber (A8-0125/2016)

[2016/0034(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

47 « - Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Rimantas Šadžius

Relatório: Bart Staes (A8-0183/2016)

Relatório sobre a nomeação de Rimantas Šadžius para o cargo de membro do Tribunal de Contas

[2016/0805(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental

17 À - Relatório de 2015 sobre a coerência das políticas para o desenvolvimento

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

[2015/2317(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

14 À - Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional

Relatório: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

[2015/2277(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

21 À - Avaliação das IAS

Relatório: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

[2016/2006(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

10 À - Operações de apoio à paz – o compromisso da UE com a ONU e a União Africana

Relatório: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

[2015/2275(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

26 À - Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar

Relatório: Edward Czesak (A8-0173/2016)

[2015/2065(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

31 À - Soluções tecnológicas para a agricultura sustentável na UE

Relatório: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

[2015/2225(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

22 À - Reforço da inovação e do desenvolvimento económico na futura gestão das explorações agrícolas
europeias

Relatório: Jan Huitema (A8-0163/2016)

[2015/2227(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural



15:00 - 23:00     

 
Discussão conjunta - -

 
Encerramento da discussão conjunta

 
Discussão conjunta - Filipinas
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83 • Ponto da situação dos aspetos externos da Agenda Europeia da Migração: Para um
novo "Pacto sobre Migração"

Declaração da Comissão

[2016/2757(RSP)]

84 • Pacote relativo à migração legal

Declaração da Comissão

[2016/2758(RSP)]

85 • Plano de ação para a integração de nacionais de países terceiros

Declaração da Comissão

[2016/2759(RSP)]

30 • Decisão adotada sobre a Agenda das Novas Competências para a Europa

Declaração da Comissão

[2016/2504(RSP)]

68 • Situação no Bangladeche

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

[2016/2729(RSP)]

20 ««« • Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (Aprovação)

Recomendação: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho sobre a celebração, em nome
da União, do Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os
seus Estados-Membros, por um lado, e a República das Filipinas, por outro

[05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

19 ««« • Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (adesão da Croácia)

Recomendação: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à conclusão, em
nome da União Europeia e dos seus Estados-Membros, do Acordo-Quadro de
Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a República das Filipinas, por outro, a fim de ter em conta a adesão da
República da Croácia à União Europeia

[13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos



 
Encerramento da discussão conjunta

 
Discussão conjunta - Política espacial europeia

 
Encerramento da discussão conjunta
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18 À • Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (resolução)

Relatório: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa relativa ao projeto
de decisão do Conselho sobre a celebração, em nome da União, do Acordo-Quadro
de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a República das Filipinas, por outro

[2015/2234(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

62 À • Seguimento dado à resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015,
sobre o relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da
CIA

Perguntas orais

Claude Moraes (O-000038/2016 - B8-0367/2016)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Conselho
Seguimento dado à resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre o relatório do
Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da CIA (2014/2997(RSP))

Claude Moraes (O-000039/2016 - B8-0368/2016)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Seguimento dado à resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre o relatório do
Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da CIA (2014/2997(RSP))

[2016/2573(RSP)]

13 À • Capacidades espaciais para a segurança e a defesa europeias

Relatório: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Relatório sobre as capacidades espaciais para a segurança e a defesa europeias

[2015/2276(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

70 À • Desenvolvimento do mercado espacial

Declaração da Comissão

[2016/2731(RSP)]

69 • Política industrial espacial europeia

Declaração da Comissão

[2016/2730(RSP)]



Quarta-feira, 8 de junho de 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

71 • Revisão intercalar do Plano de Investimento

Declaração da Comissão

[2016/2732(RSP)]

35 À«««I • Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia

Relatório: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que concede
assistência macrofinanceira adicional à Tunísia

[COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

77 • Alocução de Rosen Plevneliev, Presidente da República da Bulgária

89 À - Constituição de uma comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má
administração na aplicação do Direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais, a
elisão e a evasão fiscais, suas atribuições, composição numérica e duração do mandato

Proposta de decisão

B8-0745/2016

[2016/2726(RSO)]

52 ««« - Acordo UE-Palau sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

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 de Palau sobre a isenção de visto para as estadas de curta
duração

[12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

51 ««« - Acordo UE-Tonga sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo entre a União Europeia e o Reino de Tonga sobre a isenção de visto para as estadas de curta
duração

[12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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50 ««« - Acordo UE-Colômbia sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, do Acordo entre a União Europeia e a República da Colômbia sobre a isenção de visto para as
estadas de curta duração

[12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

53 ««« - Expansão do comércio de produtos das tecnologias da informação (ATI)

Recomendação: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, de um Acordo sob a forma de declaração sobre a expansão do comércio de produtos das
Tecnologias da Informação (ATI)

[06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

27 « - Sujeitar a substância α-PVP a medidas de controlo

Relatório: Michał Boni (A8-0175/2016)

Relatório sobre o projeto de decisão do Conselho para sujeitar a nova substância psicoativa 1-fenil-2-(1-
pirrolidin-1-il)-pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenona, α-PVP) a medidas de controlo

[15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

43 - Ratificação e adesão ao Protocolo de 2010 à Convenção Internacional sobre a responsabilidade e a
indemnização por danos resultantes do transporte de substâncias perigosas e nocivas por mar, com
exceção dos aspetos relacionados com a cooperação judiciária em matéria civil

Relatório intercalar: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

Relatório intercalar sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à ratificação e à adesão dos Estados-
Membros, no interesse da União, ao Protocolo de 2010 à Convenção Internacional sobre a responsabilidade
e a indemnização por danos resultantes do transporte de substâncias perigosas e nocivas por mar, no
respeitante aos aspetos relacionados com a cooperação judiciária em matéria civil

[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

42 - Ratificação e adesão ao Protocolo de 2010 à Convenção Internacional sobre a responsabilidade e a
indemnização por danos resultantes do transporte de substâncias perigosas e nocivas por mar, no
respeitante aos aspetos relacionados com a cooperação judiciária em matéria civil

Relatório intercalar: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

Relatório intercalar sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à ratificação e à adesão dos Estados-
Membros, no interesse da União, ao Protocolo de 2010 à Convenção Internacional sobre a responsabilidade
e a indemnização por danos resultantes do transporte de substâncias perigosas e nocivas por mar, no
respeitante aos aspetos relacionados com a cooperação judiciária em matéria civil

[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

19 ««« - Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (adesão da Croácia)

Recomendação: Elmar Brok (A8-0148/2016)

[13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

20 ««« - Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (Aprovação)

Recomendação: Elmar Brok (A8-0149/2016)

[05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos
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18 À - Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (resolução)

Relatório: Elmar Brok (A8-0143/2016)

[2015/2234(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

35 À«««I - Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia

Relatório: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

[COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

23 À« - Regras contra determinadas práticas de elisão fiscal

Relatório: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

[COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

62 À - Seguimento dado à resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre o relatório do
Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da CIA

Propostas de resolução

B8-0580/2016, B8-0584/2016

[2016/2573(RSP)]

13 À - Capacidades espaciais para a segurança e a defesa europeias

Relatório: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

[2015/2276(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

70 À - Desenvolvimento do mercado espacial

Proposta de resolução

B8-0739/2016

[2016/2731(RSP)]

63 À - Situação na Venezuela

Propostas de resolução

RC B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016,
B8-0728/2016, B8-0729/2016

[2016/2699(RSP)]

(Debate: 10/05/2016)

74 À - Disruptores endócrinos: ponto da situação na sequência do acórdão de 16 de dezembro de 2015

Propostas de resolução

RC B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016,
B8-0738/2016

[2016/2747(RSP)]

(Debate: 25/05/2016)

75 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: autorização do milho geneticamente modificado
Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

B8-0732/2016

[2016/2682(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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76 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: colocação no mercado de um craveiro
geneticamente modificado (Dianthus caryophyllus L., linha SHD-27531-4)

B8-0731/2016

[2016/2683(RSP)]

55 À«««II • Promoção da livre circulação através da simplificação da aceitação de certos
documentos públicos

Recomendação para segunda leitura: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
promoção da livre circulação dos cidadãos através da simplificação dos requisitos para a
apresentação de certos documentos públicos na União Europeia e que altera o
Regulamento (UE) n.º 1024/2012

[14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

34 À«««I • Transferência para o Tribunal Geral da UE da competência para decidir, em
primeira instância, dos litígios entre a União e os seus agentes

Relatório: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Relatório sobre o projeto de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
transferência para o Tribunal Geral da União Europeia da competência para decidir, em
primeira instância, dos litígios entre a União e os seus agentes

[N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

86 • Melhorar a partilha de dados e a utilização dos sistemas de informação e bases de
dados europeus na luta contra a criminalidade transnacional grave e o terrorismo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2760(RSP)]

87 • Decisão da Grande Assembleia Nacional da Turquia de levantar a imunidade
parlamentar de 138 deputados

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

[2016/2761(RSP)]

88 • Reforma dos Instrumentos de Defesa Comercial (TDI)

Declaração do Conselho

[2016/2763(RSP)]
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64 À • Decisão do Japão de retomar a caça à baleia na época de 2015-2016

Perguntas orais

Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco
Affronte (O-000058/2016 - B8-0702/2016)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Conselho
Decisão do Japão de retomar a atividade baleeira durante a campanha de 2015-2016

Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco
Affronte (O-000059/2016 - B8-0703/2016)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Decisão do Japão de retomar a atividade baleeira durante a campanha de 2015-2016

[2016/2600(RSP)]

A votação será realizada em julho

40 À • Regulamento sobre uma administração da União Europeia aberta, eficaz e
independente

Pergunta oral

Pavel Svoboda, Heidi Hautala (O-000079/2016 - B8-0705/2016)
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Comissão
Regulamento sobre uma administração da União Europeia aberta, eficaz e independente

[2016/2610(RSP)]

72 • Diplomacia económica da UE

Declaração da Comissão

[2016/2733(RSP)]



Quinta-feira, 9 de junho de 2016

 

 

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

15:00 - 17:00 Debates

65 À • Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário

Pergunta oral

Jerzy Buzek (O-000067/2016 - B8-0704/2016)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário

[2015/2887(RSP)]

79 À • Camboja

RC B8-0753/2016, B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016,
B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016

[2016/2753(RSP)]

80 À • Tajiquistão: Situação dos prisioneiros de consciência

RC B8-0755/2016, B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016,
B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016

[2016/2754(RSP)]

81 À • Vietname

RC B8-0754/2016, B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016,
B8-0765/2016, B8-0767/2016

[2016/2755(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)

55 À«««II - Promoção da livre circulação através da simplificação da aceitação de certos documentos públicos

Recomendação para segunda leitura: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

[14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

34 À«««I - Transferência para o Tribunal Geral da UE da competência para decidir, em primeira instância, dos
litígios entre a União e os seus agentes

Relatório: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

[N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos



 

15:00 - 17:00     
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40 À - Regulamento sobre uma administração da União Europeia aberta, eficaz e independente

Proposta de resolução

B8-0685/2016

[2016/2610(RSP)]

65 À - Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário

Proposta de resolução

B8-0677/2016

[2015/2887(RSP)]

60 • Informação sobre a negociação de acordos internacionais

Pergunta oral

Claude Moraes (O-000029/2016 - B8-0362/2016)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Informação sobre a negociação de acordos internacionais

[2016/2574(RSP)]



 

 
Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento) 

Prazos de entrega
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Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 6 de junho de 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 7 de junho de 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :55'

Relator(a) :6'

Relatores(as) (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento) (6 x 4') :24'

Relator(a) de parecer :1'

Deputados :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

"Catch the eye" (9 x 5') :45'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

Relator(a) (2 x 6') :12'

Deputados :119' 30

PPE : 31', S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7' 30, NI
: 4'

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

Conselho (incluindo as réplicas) :5'

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

Comissão (incluindo as réplicas) :55'

Relatores (2 x 6') :12'

Relator(a) de parecer :1'

Autor(a) :5'

Deputados :240'

PPE : 65' 30, S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF :
13' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (7 x 5') :35'
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 9 de junho de 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :15'

Relator(a) :6'

Deputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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

Conselho (incluindo as réplicas) :25'

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

Comissão (incluindo as réplicas) :40'

Relatores (2 x 6') :12'

Relator(a) de parecer :1'

Autores (2 x 5') :10'

Deputados :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Autor(a) :5'

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

Deputados :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

"Catch the eye" :5'

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

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor(a) :5'

Deputados :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

"Catch the eye" :5'



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 6 de junho de 2016

 

 

Terça-feira, 7 de junho de 2016
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17 À • Relatório de 2015 sobre a coerência das políticas para o desenvolvimento  - Relatório: Cristian Dan Preda
(A8-0165/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

14 À • Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional  - Relatório: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

21 À • Avaliação das IAS  - Relatório: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

10 À • Operações de apoio à paz – o compromisso da UE com a ONU e a União Africana  - Relatório: Geoffrey
Van Orden (A8-0158/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

26 À • Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar  - Relatório: Edward Czesak
(A8-0173/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

31 À • Soluções tecnológicas para a agricultura sustentável na UE  - Relatório: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

22 À • Reforço da inovação e do desenvolvimento económico na futura gestão das explorações agrícolas
europeias  - Relatório: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

23 À • Regras contra determinadas práticas de elisão fiscal  - Relatório: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- Alterações Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

18 À • Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (resolução)  - Relatório: Elmar Brok
(A8-0143/2016)

- Alterações Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

62 À • Seguimento dado à resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre o relatório do
Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da CIA - Perguntas orais (O-000038/2016 -
B8-0367/2016)  (O-000039/2016 - B8-0368/2016)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de junho, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 7 de junho, 16:00
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13 À • Capacidades espaciais para a segurança e a defesa europeias  - Relatório: Bogdan Andrzej Zdrojewski
(A8-0151/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

70 À • Desenvolvimento do mercado espacial - Declaração da Comissão

- Proposta de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 7 de junho, 16:00

35 À • Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia  - Relatório: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- Alterações Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

89 À • Constituição de uma comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má administração
na aplicação do Direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais, a elisão e a evasão
fiscais, suas atribuições, composição numérica e duração do mandato - Proposta de decisão

- Alterações Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

63 À • Situação na Venezuela - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de junho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 7 de junho, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 7 de junho, 19:00

74 À • Disruptores endócrinos: ponto da situação na sequência do acórdão de 16 de dezembro de 2015 -
Propostas de resolução

- Propostas de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de junho, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 7 de junho, 16:00

75 À • Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: autorização do milho geneticamente modificado Bt11 x
MIR162 x MIR604 x GA21

- Alterações Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 7 de junho, 16:00

76 À • Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: colocação no mercado de um craveiro geneticamente
modificado (Dianthus caryophyllus L., linha SHD-27531-4)

- Alterações Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 7 de junho, 16:00

55 À • Promoção da livre circulação através da simplificação da aceitação de certos documentos públicos  -
Recomendação para segunda leitura: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

34 À • Transferência para o Tribunal Geral da UE da competência para decidir, em primeira instância, dos
litígios entre a União e os seus agentes  - Relatório: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

- Alterações Quarta-feira, 1 de junho, 12:00
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64 À • Decisão do Japão de retomar a caça à baleia na época de 2015-2016 - Perguntas orais (O-000058/2016 -
B8-0702/2016)  (O-000059/2016 - B8-0703/2016)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 29 de junho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 4 de julho, 20:00

40 À • Regulamento sobre uma administração da União Europeia aberta, eficaz e independente - Pergunta oral
(O-000079/2016 - B8-0705/2016)

- Proposta de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

65 À • Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário - Pergunta oral (O-000067/2016 -
B8-0704/2016)

- Proposta de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

79 À • Camboja

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 6 de junho, 20:00

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

Quarta-feira, 8 de junho, 13:00

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

Quarta-feira, 8 de junho, 14:00

80 À • Tajiquistão: Situação dos prisioneiros de consciência

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 6 de junho, 20:00

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

Quarta-feira, 8 de junho, 13:00

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

Quarta-feira, 8 de junho, 14:00

81 À • Vietname

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 6 de junho, 20:00

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

Quarta-feira, 8 de junho, 13:00

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

Quarta-feira, 8 de junho, 14:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 3 de junho, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 7 de junho, 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, 8 de junho, 19:00
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