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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

29 «««I • Limites de emissão para máquinas móveis não rodoviárias

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos requisitos em matéria de limites de emissão e de homologação de motores de
combustão interna de máquinas móveis não rodoviárias

[2014/0268(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

34 À • Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho

Relatório: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Relatório sobre os refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho

[2015/2321(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

78 • Garantia para a Juventude e Iniciativa para o Emprego dos Jovens

Pergunta oral

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Garantia para a Juventude e Iniciativa para o Emprego dos Jovens

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • A rotulagem da eficiência energética

Relatório: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um quadro para a rotulagem da eficiência energética e revoga a Diretiva
2010/30/UE

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

A votação terá lugar na quarta-feira



Discussão conjunta - A futura estratégia comercial e os direitos humanos, sociais e

ambientais

 
Encerramento da discussão conjunta

 

Breve apresentação do seguinte relatório:
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25 À • Normas sociais e ambientais, direitos humanos e responsabilidade social das
empresas

Relatório: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Relatório sobre a aplicação das recomendações do Parlamento de 2010 em matéria
de normas sociais e ambientais, direitos humanos e responsabilidade social das
empresas

[2015/2038(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

68 À • Uma nova estratégia inovadora e orientada para o futuro em matéria de
comércio e investimento

Relatório: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Relatório sobre uma nova estratégia inovadora e orientada para o futuro em matéria
de comércio e investimento

[2015/2105(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

23 À • Luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE

Relatório: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Relatório sobre a luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações
externas da UE

[2015/2340(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

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



Terça-feira, 5 de julho de 2016

 

 

08:30 - 12:50     

 

DEBATE PRIORITÁRIO

 

13:00 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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08:30 - 12:50 Debates

13:00 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

52 • Balanço da Presidência neerlandesa do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2709(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

50 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2016

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Acordo UE-Peru sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

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 do Peru sobre a isenção de visto para as estadas
de curta duração

[2015/0199(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

29 «««I - Limites de emissão para máquinas móveis não rodoviárias

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

34 À - Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho

Relatório: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

25 À - Normas sociais e ambientais, direitos humanos e responsabilidade social das empresas

Relatório: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

68 À - Uma nova estratégia inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento

Relatório: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Comissão do Comércio Internacional



 

15:00 - 23:00     

4 4Terça-feira, 5 de julho de 2016

585.204/OJ 585.204/OJ

23 À - Luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE

Relatório: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

26 À • Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do
Parlamento anterior à proposta da Comissão

Relatório: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Relatório sobre a preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo
do Parlamento anterior à proposta da Comissão

[2015/2353(INI)]

Comissão dos Orçamentos

56 À • Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2)

Relatório: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Relatório sobre as decisões fiscais antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos
similares

[2016/2038(INI)]

Comissão Especial sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza
ou Efeitos Similares (TAXE 2)

21 À«««I • Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia

Relatório: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia e que revoga o Regulamento (CE) n.º
2007/2004, o Regulamento (CE) n.º 863/2007 e a Decisão 2005/267/CE do Conselho

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

55 À«««II • Elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União

Recomendação para segunda leitura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da
informação em toda a União

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

47 À • Sinergias entre os fundos estruturais e o Horizonte 2020

Declaração da Comissão

[2016/2695(RSP)]
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Encerramento da discussão conjunta
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20 À«««I • Agência Europeia da Segurança Marítima

Relatório: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que institui a Agência Europeia da
Segurança Marítima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

22 À«««I • Agência Comunitária de Controlo das Pescas

Relatório: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 768/2005 do Conselho que estabelece uma
Agência Comunitária de Controlo das Pescas

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comissão das Pescas

62 «««I • Secretariado do Comité de Fiscalização do OLAF

Relatório: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 no que respeita ao secretariado do
Comité de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comissão do Controlo Orçamental
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09:00 - 12:20 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

51 • Programa de atividades da Presidência eslovaca do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2710(RSP)]

71 À • Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2017

Declaração da Comissão

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Participação do Azerbaijão em programas da União

Recomendação: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao
Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a República do Azerbaijão, por outro, sobre um Acordo-Quadro entre a União Europeia e a
República do Azerbaijão relativo aos princípios gerais que regem a participação da República do Azerbaijão
em programas da União

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

58 - Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2016: excedente do exercício de 2015

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2016 da União
Europeia para o exercício de 2016: inscrição do excedente do exercício de 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

55 À«««II - Elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União

Recomendação para segunda leitura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

77 À«««I - A rotulagem da eficiência energética

Relatório: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

21 À«««I - Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia

Relatório: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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20 À«««I - Agência Europeia da Segurança Marítima

Relatório: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

22 À«««I - Agência Comunitária de Controlo das Pescas

Relatório: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comissão das Pescas

62 «««I - Secretariado do Comité de Fiscalização do OLAF

Relatório: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comissão do Controlo Orçamental

26 À - Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento anterior à
proposta da Comissão

Relatório: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Comissão dos Orçamentos

56 À - Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2)

Relatório: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Comissão Especial sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos
Similares (TAXE 2)

47 À - Sinergias entre os fundos estruturais e o Horizonte 2020

Propostas de resolução

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2017

Propostas de resolução

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Decisão do Japão de retomar a caça à baleia na época de 2015-2016

Propostas de resolução

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debate: 08/06/2016)

81 À - Objeção apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do Regimento: garantia da UE ao Banco
Europeu de Investimento em caso de perdas no que diz respeito à Bielorrússia

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15:00 - 23:00     

8 8Quarta-feira, 6 de julho de 2016

585.204/OJ 585.204/OJ

92 À - Objeção apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do Regimento: determinação do requisito
mínimo para os fundos próprios e para os passivos elegíveis

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Estratégia global para a política externa e de segurança da UE

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Novas iniciativas relacionadas com o processo de paz no Médio Oriente

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nova estratégia da UE para a China

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Relatório que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao
Conselho relativa à 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

[2016/2020(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

88 • Proteção dos autores de denúncias

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2806(RSP)]

86 • Revisão pelo Comité de Basileia do Método-Padrão para o risco de crédito

Declaração da Comissão

[2016/2804(RSP)]

82 À • Objeção apresentada nos termos do artigo 106.º do Regimento: alegações de saúde
permitidas relativas a alimentos

[2016/2708(RPS)]



Quinta-feira, 7 de julho de 2016
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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

37 À • Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência

Relatório: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Relatório sobre a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, em especial no que se refere às observações finais da Comissão
CDPD das Nações Unidas

[2015/2258(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

89 À • Situação das pessoas com albinismo em África, nomeadamente no Maláui

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Barém

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mianmar/Birmânia, em particular a situação dos Rohingya

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • 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)

65 À - 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos
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37 À - Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Relatório: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

82 À - Objeção apresentada nos termos do artigo 106.º do Regimento: alegações de saúde permitidas
relativas a alimentos

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Existência de barreiras não pautais para os exportadores de produtos alimentares no
mercado interno da UE

Pergunta oral

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Comissão
Existência de barreiras não pautais para os exportadores de produtos alimentares no mercado interno da
UE

[2016/2681(RSP)]

76 • Transferência de dados pessoais para a China

Declaração da Comissão

[2016/2762(RSP)]

94 • Aplicação de legislação relativa ao salário mínimo no setor dos transportes

Declaração da Comissão

[2016/2815(RSP)]



 

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

 
 

Segunda-feira, 4 de julho de 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 5 de julho de 2016

 

08:30 - 12:50

 

15:00 - 23:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :35'

Relatores (5 x 6') :30'

Relatores de parecer (13 x 1') :13'

Relator(a) (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento) :4'

Autor(a) (comissão) :5'

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" (6 x 5') :30'

Conselho Europeu (incluindo as réplicas) :15'

Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Deputados :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

"Catch the eye" :5'

Comissão (incluindo as réplicas) :45'

Relatores (9 x 6') :54'

Relatores de parecer (17 x 1') :17'

Deputados :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'



Quarta-feira, 6 de julho de 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 7 de julho de 2016

 

09:00 - 11:50

 

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

Comissão (incluindo as réplicas) :25'

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" (2 x 5') :10'

Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :40'

Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Relator(a) :6'

Relator(a) de parecer :1'

Autor(a) (comissão) :5'

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'

Relator(a) :6'

Relatores de parecer (9 x 1') :9'

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) :25'

Autor(a) (comissão) :5'

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

"Catch the eye" (3 x 5') :15'



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 4 de julho de 2016

 

 

Terça-feira, 5 de julho de 2016

 

14 14Prazos de entrega

585.204/OJ 585.204/OJ

34 À • Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho  - Relatório: Brando Benifei
(A8-0204/2016)

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

Quarta-feira, 29 de junho, 12:00

77 À • A rotulagem da eficiência energética  - Relatório: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

25 À • Normas sociais e ambientais, direitos humanos e responsabilidade social das empresas  - Relatório:
Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

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

Quarta-feira, 29 de junho, 12:00

68 À • Uma nova estratégia inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento  -
Relatório: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

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

Quinta-feira, 30 de junho, 18:00

- Propostas de resolução comum alternativas Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

23 À • Luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE  - Relatório: Barbara
Lochbihler (A8-0205/2016)

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

Quarta-feira, 29 de junho, 12:00

26 À • Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento anterior à
proposta da Comissão  - Relatório: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

56 À • Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2)  - Relatório: Jeppe Kofod,
Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

21 À • Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia  - Relatório: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

55 À • Elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União  - Recomendação para
segunda leitura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 29 de junho, 12:00
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47 À • Sinergias entre os fundos estruturais e o Horizonte 2020 - Declaração da Comissão

- 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

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

20 À • Agência Europeia da Segurança Marítima  - Relatório: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Alterações Sexta-feira, 1 de julho, 12:00

22 À • Agência Comunitária de Controlo das Pescas  - Relatório: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Alterações Sexta-feira, 1 de julho, 12:00

71 À • Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2017 - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 4 de julho, 18:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 5 de julho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 5 de julho, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 19:00

72 À • Decisão do Japão de retomar a caça à baleia na época de 2015-2016 - Propostas de resolução

- 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

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

81 À • Objeção apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do Regimento: garantia da UE ao Banco Europeu
de Investimento em caso de perdas no que diz respeito à Bielorrússia

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

92 À • Objeção apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do Regimento: determinação do requisito mínimo
para os fundos próprios e para os passivos elegíveis

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 5 de julho, 16:00

65 À • 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas  - Relatório: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- Alterações Quarta-feira, 29 de junho, 12:00

82 À • Objeção apresentada nos termos do artigo 106.º do Regimento: alegações de saúde permitidas relativas a
alimentos

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00
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37 À • Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  - Relatório:
Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Alterações Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

89 À • Situação das pessoas com albinismo em África, nomeadamente no Maláui

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 4 de julho, 20:00

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

Quarta-feira, 6 de julho, 13:00

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

Quarta-feira, 6 de julho, 14:00

90 À • Barém

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 4 de julho, 20:00

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

Quarta-feira, 6 de julho, 13:00

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

Quarta-feira, 6 de julho, 14:00

91 À • Mianmar/Birmânia, em particular a situação dos Rohingya

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 4 de julho, 20:00

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

Quarta-feira, 6 de julho, 13:00

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

Quarta-feira, 6 de julho, 14:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 1 de julho, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 4 de julho, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 5 de julho, 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, 6 de julho, 19:00
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