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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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10:00 - 11:45 Debates

11:45 - 12:00 VOTAÇÕES (ou no final do debate anterior)

2 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

3 À • Resultado do referendo no Reino Unido

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2800(RSP)]

Intervenções dos líderes dos grupos políticos

3 À - Resultado do referendo no Reino Unido

Propostas de resolução

B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016

[2016/2800(RSP)]
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Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

Deputados :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30
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3 À • Resultado do referendo no Reino Unido - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Sexta-feira, 24 de junho, 16:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 27 de junho, 17:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 27 de junho, 18:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 27 de junho, 21:00
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