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17:00 - 21:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

12 À«««I • Medidas de gestão, conservação e controlo aplicáveis na área da Convenção da
ICCAT

Relatório: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na área da
Convenção da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico
(ICCAT) e que altera os Regulamentos (CE) n.º 1936/2001, (CE) n.º 1984/2003 e (CE) n.º
520/2007 do Conselho

[2016/0187(COD)]

Comissão das Pescas

22 À • Emancipação económica das mulheres no setor privado e no setor público da
UE

Relatório: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Relatório sobre a emancipação económica das mulheres no setor privado e no setor
público da UE

[2017/2008(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

10 À • Fazer face à redução do espaço da sociedade civil nos países em
desenvolvimento

Relatório: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Relatório sobre «Fazer face à redução do espaço da sociedade civil nos países em
desenvolvimento»

[2016/2324(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

30 À • Luta contra a cibercriminalidade

Relatório: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Relatório sobre a luta contra a cibercriminalidade

[2017/2068(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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48 À • Relações políticas da UE com a ASEAN

Relatório: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Relatório sobre as relações políticas da UE com a ASEAN

[2017/2026(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

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



Terça-feira, 3 de outubro de 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

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 - 23:00 Debates

59 À • Ponto da situação das negociações com o Reino Unido

[2017/2847(RSP)]

59 À - Ponto da situação das negociações com o Reino Unido

Propostas de resolução

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Relatório: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e
eletrónicos

[2017/0013(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

12 À«««I - Medidas de gestão, conservação e controlo aplicáveis na área da Convenção da ICCAT

Relatório: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Comissão das Pescas

22 À - Emancipação económica das mulheres no setor privado e no setor público da UE

Relatório: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

10 À - Fazer face à redução do espaço da sociedade civil nos países em desenvolvimento

Relatório: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

30 À - Luta contra a cibercriminalidade

Relatório: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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48 À - Relações políticas da UE com a ASEAN

Relatório: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

60 À • Situação na Moldávia

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

[2017/2848(RSP)]

A votação terá lugar num futuro período de sessões.

50 À • Erradicar o casamento infantil

Pergunta oral

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança
VP/HR - Erradicar o casamento infantil

[2017/2663(RSP)]

68 • Prioridades da parceria UE-Egito para o período de 2017-2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha
(COP23)

Perguntas orais

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Conselho
Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Milhares de cancelamentos de voos pela Ryanair e a aplicação do Regulamento n.°
261/2004/CE sobre os direitos dos passageiros de transportes aéreos

Declarações do Conselho e da Comissão

[2017/2876(RSP)]

72 À • Objeção nos termos do artigo 106.°: projeto de regulamento da Comissão que altera
o Anexo II do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 estabelecendo critérios científicos
para a determinação das propriedades disruptoras do sistema endócrino

[2017/2872(RSP)]
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Encerramento da discussão conjunta
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36 À«««I • Regras e normas de segurança para os navios de passageiros

Relatório: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2009/45/CE relativa às regras e normas de segurança para os navios
de passageiros

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

37 À«««I • Registo das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a partir
de ou para portos dos Estados-Membros

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 98/41/CE do Conselho relativa ao registo das pessoas que viajam
em navios de passageiros que operam a partir de ou para portos dos Estados-
Membros da Comunidade e que altera a Diretiva 2010/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa às formalidades de declaração exigidas aos navios à
chegada e/ou à partida dos portos dos Estados-Membros

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

38 À«««I • Sistema de inspeções para a segurança da exploração de ferries ro-ro e
embarcações de passageiros de alta velocidade em serviços regulares

Relatório: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
a um sistema de inspeções para a segurança da exploração de ferries ro-ro e
embarcações de passageiros de alta velocidade em serviços regulares e que altera a
Diretiva 2009/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à inspeção de
navios pelo Estado do porto e que revoga a Diretiva 1999/35/CE do Conselho

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo



Quarta-feira, 4 de outubro de 2017

 

 

09:00 - 11:50     DEBATE PRIORITÁRIO

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 DEBATE PRIORITÁRIO

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 22:00 Debates

15 • Preparação da reunião do Conselho Europeu de 19 e 20 de outubro de 2017

Declarações do Conselho e da Comissão

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Acordo que institui a Fundação Internacional UE-ALC

Recomendação: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo que institui a Fundação Internacional UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

54 « - Disposições do acervo de Schengen respeitantes ao Sistema de Informação sobre Vistos na Bulgária e
na Roménia

Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à aplicação das disposições do acervo de
Schengen respeitantes ao Sistema de Informação sobre Vistos na República da Bulgária e na Roménia

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

58 « - Intercâmbio automatizado de dados de registo de veículos na República Checa

Relatório: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados de registo de veículos na República Checa

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

57 « - Intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos em Portugal

Relatório: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados no que respeita a dados dactiloscópicos em Portugal

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

56 « - Intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos na Grécia

Relatório: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados dactiloscópicos na Grécia

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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36 À«««I - Regras e normas de segurança para os navios de passageiros

Relatório: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

37 À«««I - Registo das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a partir de ou para portos dos
Estados-Membros

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

38 À«««I - Sistema de inspeções para a segurança da exploração de ferries ro-ro e embarcações de passageiros de
alta velocidade em serviços regulares

Relatório: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

72 À - Objeção nos termos do artigo 106.°: projeto de regulamento da Comissão que altera o Anexo II do
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 estabelecendo critérios científicos para a determinação das
propriedades disruptoras do sistema endócrino

Proposta de resolução

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Objeção nos termos do artigo 106.º: projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a
colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de
soja geneticamente modificada FG72 x A5547-127s do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais
geneticamente modificados

Proposta de resolução

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Objeção nos termos do artigo 106.°: projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a
colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de
soja geneticamente modificada DAS-44406-6, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais
geneticamente modificados

Proposta de resolução

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Erradicar o casamento infantil

Proposta de resolução

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha (COP23)

Proposta de resolução

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]
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80 • Constituição, primado do Direito e direitos fundamentais em Espanha à luz dos
acontecimentos na Catalunha

Declaração da Comissão

[2017/2888(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

63 • O Pacto Orçamental e a sua incorporação no enquadramento jurídico da UE

Debate sobre temas de atualidade (n.º 153-A do Regimento)

[2017/2866(RSP)]

42 • Apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas - 2016

[2017/2765(RSP)]

Com a presença  de Klaus-Heiner Lehne, Presidente do Tribunal de Contas

24 ««« • Cooperação reforçada: Procuradoria Europeia

Recomendação: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Relatório intercalar sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui a
Procuradora Europeia

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

70 • Mandados de prisão da Interpol (avisos vermelhos)

Declarações do Conselho e da Comissão

[2017/2873(RSP)]

71 • Segurança nas estradas europeias

Pergunta oral

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
Comissão
Segurança nas estradas da Europa

[2017/2875(RSP)]



Quinta-feira, 5 de outubro de 2017

 

 

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 - 16:00 Debates

52 À • Sistemas e condições prisionais

Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Relatório sobre os sistemas e condições prisionais

[2015/2062(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

65 À • A situação das pessoas com albinismo no Maláui e outros países africanos

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Os casos dos líderes dos tártaros da Crimeia Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e
da jornalista Mykola Semena

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • A situação nas Maldivas

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(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)

24 ««« - Cooperação reforçada: Procuradoria Europeia

Recomendação: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

52 À - Sistemas e condições prisionais

Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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73 • Plano de Ação Europeu para a Economia Social

Pergunta oral

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Comissão
Plano de Ação Europeu para a Economia Social

[2017/2877(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, 2 de outubro de 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Terça-feira, 3 de outubro de 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :25'

Relator(a) :6'

Relator(a) de parecer :1'

Relatores(as) (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento) (4 x 4') :16'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

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'

Conselho (incluindo as réplicas) :5'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputados :105'

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

Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :25'

Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Relatores (3 x 6') :18'

Relatores de parecer (2 x 1') :2'

Autores (comissões) (3 x 5') :15'

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

Deputados :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Quinta-feira, 5 de outubro de 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

"Catch the eye" :5'

Deputados :89' 30

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

Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :40'

Presidente do Tribunal de Contas (incluindo as réplicas) :10'

Relator(a) :6'

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Autor(a) (Grupo Político) :2'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Deputados :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Relator(a) :6'

Relator(a) de parecer :1'

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

"Catch the eye" :5'

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

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'

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor(a) (Grupo Político) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30
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12 À • Medidas de gestão, conservação e controlo aplicáveis na área da Convenção da ICCAT  - Relatório:
Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

22 À • Emancipação económica das mulheres no setor privado e no setor público da UE  - Relatório: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

10 À • Fazer face à redução do espaço da sociedade civil nos países em desenvolvimento  - Relatório: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

30 À • Luta contra a cibercriminalidade  - Relatório: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

48 À • Relações políticas da UE com a ASEAN  - Relatório: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quinta-feira, 28 de setembro, 12:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

59 À • Ponto da situação das negociações com o Reino Unido

- Propostas de resolução Quinta-feira, 28 de setembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Sexta-feira, 29 de setembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Sexta-feira, 29 de setembro, 14:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 2 de outubro, 17:00

34 À • Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos  -
Relatório: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

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

Propostas de resolução

Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum

 Propostas de resolução conjuntas

50 À • Erradicar o casamento infantil - Pergunta oral (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Proposta de resolução Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de outubro, 16:00



 

Quarta-feira, 4 de outubro de 2017

 

 

Quinta-feira, 5 de outubro de 2017
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35 À • Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha (COP23) - Perguntas
orais (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Proposta de resolução Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de outubro, 16:00

72 À • Objeção nos termos do artigo 106.°: projeto de regulamento da Comissão que altera o Anexo II do
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 estabelecendo critérios científicos para a determinação das propriedades
disruptoras do sistema endócrino

- Alterações Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de outubro, 16:00

36 À • Regras e normas de segurança para os navios de passageiros  - Relatório: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

37 À • Registo das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a partir de ou para portos dos
Estados-Membros  - Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

38 À • Sistema de inspeções para a segurança da exploração de ferries ro-ro e embarcações de passageiros de
alta velocidade em serviços regulares  - Relatório: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

74 À • Objeção nos termos do artigo 106.º: projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação
no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja
geneticamente modificada FG72 x A5547-127s do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente
modificados - Proposta de resolução

- Alterações Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de outubro, 16:00

75 À • Objeção nos termos do artigo 106.°: projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação
no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja
geneticamente modificada DAS-44406-6, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente
modificados - Proposta de resolução

- Alterações Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de outubro, 16:00

52 À • Sistemas e condições prisionais  - Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 27 de setembro, 13:00

65 À • A situação das pessoas com albinismo no Maláui e outros países africanos

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 2 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 4 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 4 de outubro, 14:00
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66 À • Os casos dos líderes dos tártaros da Crimeia Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e da jornalista Mykola
Semena

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 2 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 4 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 4 de outubro, 14:00

67 À • A situação nas Maldivas

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 2 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 4 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 4 de outubro, 14:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 29 de setembro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 2 de outubro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 3 de outubro, 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, 4 de outubro, 19:00


	Segunda-feira, 2 de outubro de 2017
	17:00 - 21:00     
	Breve apresentação dos seguintes relatórios:


	Terça-feira, 3 de outubro de 2017
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
	15:00 - 23:00     
	Discussão conjunta - Segurança dos navios de passageiros


	Quarta-feira, 4 de outubro de 2017
	09:00 - 11:50     DEBATE PRIORITÁRIO
	12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
	15:00 - 22:00     

	Quinta-feira, 5 de outubro de 2017
	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
	15:00 - 16:00

	Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)
	Segunda-feira, 2 de outubro de 2017
	17:00 - 21:00

	Terça-feira, 3 de outubro de 2017
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Quarta-feira, 4 de outubro de 2017
	09:00 - 11:50
	15:00 - 22:00

	Quinta-feira, 5 de outubro de 2017
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Prazos de entrega
	Segunda-feira, 2 de outubro de 2017
	Terça-feira, 3 de outubro de 2017
	Quarta-feira, 4 de outubro de 2017
	Quinta-feira, 5 de outubro de 2017
	Votações em separado - Votações por partes - Votações nominais


	Índice
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


