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17:00 - 23:00     

 
Debate conjunto - Setor das pescas da UE

 
Encerramento da discussão conjunta
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

40 • Decisão da Comissão adotada relativamente ao terceiro pacote sobre mobilidade

Declaração da Comissão

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para
as pescarias que exploram essas unidades populacionais

Relatório: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte
e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais e que revoga o
Regulamento (CE) n.º 676/2007 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1342/2008 do
Conselho

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comissão das Pescas

(Debate: 13/09/2017, votação: 14/09/2017)

27 • Otimização da cadeia de valor no setor das pescas da UE

Relatório: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Relatório sobre a otimização da cadeia de valor no setor das pescas da UE

[2017/2119(INI)]

Comissão das Pescas

73 À • Conformidade dos produtos da pesca com os critérios de acesso ao mercado da
UE

Relatório: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Relatório sobre a aplicação de medidas de controlo para a determinação da
conformidade dos produtos da pesca com os critérios de acesso ao mercado da UE

[2017/2129(INI)]

Comissão das Pescas

A votação terá lugar na quarta-feira



 

Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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69 À • O futuro da alimentação e da agricultura

Relatório: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Relatório sobre o futuro da alimentação e da agricultura

[2018/2037(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

A votação terá lugar na quarta-feira

14 • Implementação de ferramentas da PAC a favor dos jovens agricultores na UE após a
reforma de 2013

Relatório: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Relatório sobre a implementação de ferramentas da PAC a favor dos jovens agricultores
na UE após a reforma de 2013

[2017/2088(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

89 À • Mecanismo Interligar a Europa após 2020

Declaração da Comissão

[2018/2718(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

20 À • Interpretação e aplicação do Acordo Interinstitucional «Legislar melhor»

Relatório: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Relatório sobre a interpretação e aplicação do Acordo Interinstitucional «Legislar
melhor»

[2016/2018(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comissão dos Assuntos Constitucionais

A votação terá lugar na quarta-feira

12 À • Finanças sustentáveis

Relatório: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Relatório sobre finanças sustentáveis

[2018/2007(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

10 À • Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2017

Relatório: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Relatório sobre o Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2017

[2018/2009(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

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



Terça-feira, 29 de maio de 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

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

3 3Terça-feira, 29 de maio de 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

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

85 À • Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e os recursos próprios

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2714(RSP)]

A votação terá lugar na quarta-feira

76 À«««I • Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços

Relatório: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 1996,
relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

46 • Discurso de Alpha Condé, Presidente da República da Guiné

100 • Prorrogação do mandato da Comissão Especial sobre o Terrorismo

N.° 197

70 «««I - Intervalos de mortalidade por pesca e níveis de salvaguarda de certas unidades populacionais de
arenque no mar Báltico

Relatório: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2016/1139 na parte respeitante aos intervalos de mortalidade por pesca e aos níveis de salvaguarda de
certas unidades populacionais de arenque no mar Báltico

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Comissão das Pescas

72 «««I - Estatísticas dos transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores (codificação)

Relatório: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas dos
transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores (codificação)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos
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26 ««« - Acordo entre a UE e a Suíça sobre a acumulação da origem entre a UE, a Suíça, a Noruega e a
Turquia no âmbito do Sistema de Preferências Generalizadas

Recomendação: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo sob forma
de Troca de Cartas entre a União Europeia e a Confederação Suíça sobre a acumulação da origem entre a
União Europeia, a Confederação Suíça, o Reino da Noruega e a República da Turquia no âmbito do Sistema
de Preferências Generalizadas

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

16 ««« - Acordo entre a UE e a Noruega sobre a acumulação da origem entre a UE, a Suíça, a Noruega e a
Turquia no âmbito do Sistema de Preferências Generalizadas

Recomendação: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo sob forma de
Troca de Cartas entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre a acumulação da origem entre a União
Europeia, a Confederação Suíça, o Reino da Noruega e a República da Turquia no âmbito do Sistema de
Preferências Generalizadas

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

32 « - Acordo entre a UE e a Noruega sobre a cooperação administrativa, a luta contra a fraude e a
cobrança de créditos no domínio do imposto sobre o valor acrescentado

Relatório: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do
Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre a cooperação administrativa, a luta contra a
fraude e a cobrança de créditos no domínio do imposto sobre o valor acrescentado

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

27 - Otimização da cadeia de valor no setor das pescas da UE

Relatório: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Comissão das Pescas

14 - Implementação de ferramentas da PAC a favor dos jovens agricultores na UE após a reforma de 2013

Relatório: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

42 À«««I - Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as pescarias que
exploram essas unidades populacionais

Relatório: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comissão das Pescas

(Debate: 13/09/2017, votação: 14/09/2017)

76 À«««I - Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços

Relatório: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



 

15:00 - 23:00     
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43 À«««I - Medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na área da Convenção da Organização
Regional de Gestão das Pescas do Pacífico Sul (SPRFMO)

Relatório: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

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 Organização Regional de
Gestão das Pescas do Pacífico Sul (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Comissão das Pescas

(Debate: 15/01/2018, votação: 16/01/2018)

12 À - Finanças sustentáveis

Relatório: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

10 À - Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2017

Relatório: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

90 • A situação na Faixa de Gaza e o estatuto de Jerusalém

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • A situação na Nicarágua

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

[2018/2711(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

78 • Taxas aduaneiras impostas pelos EUA no sector do aço e do alumínio e a resposta da
UE

Declaração da Comissão

[2018/2697(RSP)]

11 À • Recomendação ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta
Representante sobre a Líbia

Relatório: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e à
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança sobre a Líbia

[2018/2017(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento
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22 À • Relatório anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

Relatório: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Relatório sobre o relatório anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

[2017/2256(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

53 À • Normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da
criminalidade

Relatório: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2012/29/UE que estabelece normas mínimas
relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade

[2016/2328(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

91 À«««II • Defesa contra as importações objeto de dumping e de subvenções dos países não
membros da Comunidade Europeia

Recomendação para segunda leitura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
o Regulamento (UE) 2016/1036 relativo à defesa contra as importações objeto de
dumping dos países não membros da União Europeia e o Regulamento (UE) 2016/1037
relativo à defesa contra as importações que são objeto de subvenções de países não
membros da União Europeia

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

45 À • Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum

Relatório: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Relatório sobre o relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum

[2017/2070(INI)]

Comissão do Comércio Internacional



Quarta-feira, 30 de maio de 2018

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

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

12:00 - 12:30 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

65 • Debate com o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, sobre o Futuro da
Europa

[2018/2622(RSP)]

54 • Discurso de Juan Manuel Santos Calderón, Presidente da República da Colômbia

51 - Mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Grécia, à
Espanha, à França e a Portugal

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Grécia, à Espanha, à França e a
Portugal

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

50 - Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2018 que acompanha a proposta de mobilização do Fundo de
Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Grécia, à Espanha, à França e a Portugal

Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 1/2018 da União
Europeia para o exercício de 2018 que acompanha a proposta relativa à mobilização do Fundo de
Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Grécia, à Espanha, à França e a Portugal

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

91 À«««II - Defesa contra as importações objeto de dumping e de subvenções dos países não membros da
Comunidade Europeia

Recomendação para segunda leitura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

55 À - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: EGF/2018/000 TA 2018 —
Assistência técnica por iniciativa da Comissão

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (EGF/2018/000 TA 2018 — Assistência técnica por
iniciativa da Comissão)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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67 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente modificado GA21 (MON-
ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente modificado 1507 × 59122 ×
MON 810 × NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos únicos
1507, 59122, MON 810 e NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Conformidade dos produtos da pesca com os critérios de acesso ao mercado da UE

Relatório: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Comissão das Pescas

69 À - O futuro da alimentação e da agricultura

Relatório: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

20 À - Interpretação e aplicação do Acordo Interinstitucional «Legislar melhor»

Relatório: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comissão dos Assuntos Constitucionais

85 À - Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e os recursos próprios

Propostas de resolução

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Recomendação ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante sobre a
Líbia

Relatório: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento

22 À - Relatório anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

Relatório: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

53 À - Normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade

Relatório: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros



 

15:00 - 23:00     
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45 À - Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum

Relatório: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

66 • Valores da UE e proliferação da corrupção e da criminalidade através dos «vistos
dourados»

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

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

30 • Manipulação do odómetro em veículos motorizados: revisão do quadro jurídico da
UE

Relatório: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Relatório com recomendações à Comissão sobre a manipulação do odómetro em veículos
motorizados: revisão do quadro jurídico da UE

[2017/2064(INL)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

61 • Extensão do âmbito de aplicação do Capítulo I do Regulamento Bruxelas II-A a fim
de incluir as parcerias registadas (reformulação)

Pergunta oral

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Comissão
Extensão do âmbito de aplicação do Capítulo I do Regulamento Bruxelas II-A a fim de incluir as parcerias
registadas (reformulação)

[2018/2551(RSP)]

64 • Impacto da deslocalização nos trabalhadores e nas regiões

Declaração da Comissão

[2018/2674(RSP)]

87 • Utilização dos fundos do IPA na Turquia

Declaração da Comissão

[2018/2716(RSP)]



10 10Quarta-feira, 30 de maio de 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

37 À • Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das
raparigas e mulheres através das relações externas da UE no período de 2016-2020

Relatório: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Relatório sobre a aplicação do Documento de Trabalho Conjunto (SWD(2015)0182 -
Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e
mulheres através das relações externas da UE no período de 2016-2020

[2017/2012(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

17 À • Execução da Estratégia da UE para a Juventude

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Relatório sobre a execução da Estratégia da UE para a Juventude

[2017/2259(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

25 À • Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica

Relatório: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica (2009/125/CE)

[2017/2087(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



Quinta-feira, 31 de maio de 2018

 

 

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 Interpelações extensas

39 À • Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de
contratos a termo certo

Pergunta oral

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Comissão das Petições
Comissão
Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva dos contratos de trabalho a
termo

[2018/2600(RSP)]

88 À • A situação das pessoas detidas no Irão que possuem simultaneamente
nacionalidade iraniana e de um país da UE

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Defensores dos direitos das mulheres na Arábia Saudita

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudão, nomeadamente a situação de Noura Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(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)

99 - Nomeação de um membro para o comité de seleção para o Gabinete da Procuradoria Europeia

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



12 12Quinta-feira, 31 de maio de 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

30 - Manipulação do odómetro em veículos motorizados: revisão do quadro jurídico da UE

Relatório: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

77 À«««I - Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

89 À - Mecanismo Interligar a Europa após 2020

Propostas de resolução

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - A situação na Nicarágua

Propostas de resolução

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres
através das relações externas da UE no período de 2016-2020

Relatório: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

17 À - Execução da Estratégia da UE para a Juventude

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

25 À - Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica

Relatório: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

39 À - Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a termo
certo

Propostas de resolução

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(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, 28 de maio de 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 29 de maio de 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :60'

Relatores (5 x 6') :30'

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

Relatores de parecer (5 x 1') :5'

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

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

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

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

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

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

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

Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Relatores (6 x 6') :36'

Relator(a) de parecer :1'

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

Deputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



Quarta-feira, 30 de maio de 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 31 de maio de 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Xavier Bettel, Primeiro-Ministro do Luxemburgo (incluindo as
réplicas)

:30'

Presidente da Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Conselho (incluindo as réplicas) :5'

Comissão (incluindo as réplicas) :55'

Relatores (6 x 6') :36'

Relatores de parecer (7 x 1') :7'

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Autor(a) (comissão) :5'

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

Deputados :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Autor(a) (comissão) :5'

"Catch the eye" :5'

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

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

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Autores (interpelações extensas) (2 x 2') :4'

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

Deputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 28 de maio de 2018

 

 

Terça-feira, 29 de maio de 2018
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42 À • Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as pescarias que
exploram essas unidades populacionais  - Relatório: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

73 À • Conformidade dos produtos da pesca com os critérios de acesso ao mercado da UE  - Relatório: Linnéa
Engström (A8-0156/2018)

- Alterações Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

69 À • O futuro da alimentação e da agricultura  - Relatório: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Alterações Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

89 À • Mecanismo Interligar a Europa após 2020 - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 29 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 29 de maio, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 30 de maio, 16:00

20 À • Interpretação e aplicação do Acordo Interinstitucional «Legislar melhor»  - Relatório: Pavel Svoboda,
Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

12 À • Finanças sustentáveis  - Relatório: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

10 À • Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2017  - Relatório: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

85 À • Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e os recursos próprios - Declarações do Conselho e da
Comissão

- Propostas de resolução Sexta-feira, 25 de maio, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 28 de maio, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

76 À • Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços  - Relatório: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Alterações Sexta-feira, 25 de maio, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 28 de maio, 19:00



 

Quarta-feira, 30 de maio de 2018
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43 À • Medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na área da Convenção da Organização
Regional de Gestão das Pescas do Pacífico Sul (SPRFMO)  - Relatório: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

82 À • A situação na Nicarágua - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 29 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 29 de maio, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 30 de maio, 16:00

11 À • Recomendação ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante sobre a
Líbia  - Relatório: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Alterações Quinta-feira, 24 de maio, 13:00

22 À • Relatório anual sobre o funcionamento do espaço Schengen  - Relatório: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

53 À • Normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade  - Relatório:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Alterações Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

91 À • Defesa contra as importações objeto de dumping e de subvenções dos países não membros da
Comunidade Europeia  - Recomendação para segunda leitura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

45 À • Relatório anual sobre a aplicação da Política Comercial Comum  - Relatório: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Alterações Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

55 À • Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: EGF/2018/000 TA 2018 — Assistência
técnica por iniciativa da Comissão  - Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Alterações Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

67 À • Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente modificado GA21 (MON-
ØØØ21-9) (D056125)

- Alterações Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

68 À • Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente modificado 1507 × 59122 × MON
810 × NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos únicos 1507, 59122,
MON 810 e NK603 (D056123)

- Alterações Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 29 de maio, 16:00

77 À • Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia  - Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Alterações Terça-feira, 29 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 30 de maio, 16:00
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37 À • Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres através
das relações externas da UE no período de 2016-2020  - Relatório: Linda McAvan, Dubravka Šuica
(A8-0167/2018)

- Alterações Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

17 À • Execução da Estratégia da UE para a Juventude  - Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Alterações Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

25 À • Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica  - Relatório: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Alterações Quarta-feira, 23 de maio, 13:00

39 À • Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a termo certo -
Pergunta oral (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Propostas de resolução Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 29 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 29 de maio, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 30 de maio, 16:00

88 À • A situação das pessoas detidas no Irão que possuem simultaneamente nacionalidade iraniana e de um
país da UE

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 28 de maio, 20:00

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

Quarta-feira, 30 de maio, 13:00

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

Quarta-feira, 30 de maio, 14:00

83 À • Defensores dos direitos das mulheres na Arábia Saudita

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 28 de maio, 20:00

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

Quarta-feira, 30 de maio, 13:00

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

Quarta-feira, 30 de maio, 14:00

84 À • Sudão, nomeadamente a situação de Noura Hussein Hammad

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 28 de maio, 20:00

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

Quarta-feira, 30 de maio, 13:00

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

Quarta-feira, 30 de maio, 14:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 25 de maio, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 28 de maio, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 29 de maio, 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, 30 de maio, 19:00
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