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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

74 À«««I • Avaliação das tecnologias de saúde

Relatório: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à avaliação das tecnologias de saúde e que altera a Diretiva 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

A votação terá lugar na quarta-feira

69 • Aplicação das orientações do Conselho sobre as pessoas LGBTI e a situação na
Chechénia

Pergunta oral

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu
Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia
Comissão
Aplicação das orientações do Conselho sobre as pessoas LGBTI e a situação na Chechénia

[2018/2851(RSP)]

84 À • Normas Internacionais de Relato Financeiro: IFRS 17 Contratos de Seguros

Declaração da Comissão

[2018/2689(RSP)]

A votação terá lugar na quarta-feira

37 À • Tecnologias de cadeia de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a
confiança através da desintermediação

Pergunta oral

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
Tecnologias de cadeia de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a confiança através da
desintermediação

[2017/2772(RSP)]

A votação terá lugar na quarta-feira

86 À • Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas

Declaração da Comissão

[2018/2720(RSP)]

A votação terá lugar na quarta-feira
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2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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09:00 - 11:20 Debates

11:30 - 12:00 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

23 • Preparação da reunião do Conselho Europeu de 18 e 19 de outubro de 2018

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2771(RSP)]

64 • Discurso de Milo Đukanović, Presidente do Montenegro

76 - Pedido de levantamento da imunidade de Georgios Kyrtsos

Relatório: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

59 «««I - Países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras
externas e países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação

Relatório: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que fixa a lista dos países
terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista
dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação (codificação)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

31 ««« - Acordo UE-Marrocos de Cooperação Científica e Tecnológica: termos e condições de participação de
Marrocos na Parceria para a Investigação e a Inovação na Região Mediterrânica (PRIMA)

Recomendação: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e o Reino de Marrocos que
estabelece os termos e as condições de participação do Reino de Marrocos na Parceria para a Investigação e
a Inovação na Região Mediterrânica (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia



4 4Terça-feira, 2 de outubro de 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

75 ««« - Acordo UE-Canadá sobre o transporte aéreo

Recomendação: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Recomendação referente à proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do
Acordo de Transporte Aéreo entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e o
Canadá, por outro

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

73 « - Inclusão do município italiano de Campione d’Italia e das águas italianas do lago de Lugano no
território aduaneiro da União

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera as Diretivas 2006/112/CE e 2008/118/CE no
que diz respeito à inclusão do município italiano de Campione d’Italia e das águas italianas do lago de
Lugano no território aduaneiro da União e no âmbito de aplicação territorial da Diretiva 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

56 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização – Candidatura
EGF/2018/001 NL/Financial Service Activities

Relatório: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura apresentada pelos Países Baixos –
EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

17 À«««I - Oferta de serviços de comunicação social audiovisual

Relatório: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2010/13/UE relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, para a adaptar à
evolução das realidades do mercado

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Comissão da Cultura e da Educação

57 À - Projeto de orçamento retificativo n.º 5/2018: anulação da reserva relacionada com o apoio à Turquia
ao abrigo do instrumento de pré-adesão e reforço do Instrumento de Vizinhança Europeu (IVE) e da
ajuda humanitária para outras ações urgentes

Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2018 da União
Europeia para o exercício de 2018, Secção III – Comissão: Anulação da reserva relacionada com o apoio à
Turquia prestado a partir do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II), reforço do Instrumento
Europeu de Vizinhança (IEV) e da Ajuda Humanitária para outras ações urgentes e alteração do quadro de
pessoal da Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA) no contexto da iniciativa WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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48 À • Contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas
transnacionais no âmbito dos direitos humanos

Perguntas orais

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Comissão do Desenvolvimento
Comissão do Comércio Internacional
Comissão dos Assuntos Externos
Conselho
O contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais no âmbito
dos direitos humanos

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Comissão do Desenvolvimento
Comissão do Comércio Internacional
Comissão dos Assuntos Externos
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança
VP/HR - O contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais no
âmbito dos direitos humanos

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Comissão do Desenvolvimento
Comissão do Comércio Internacional
Comissão dos Assuntos Externos
Comissão
O contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais no âmbito
dos direitos humanos

[2018/2763(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

70 • Apoio da UE à UNRWA na sequência da retirada do apoio financeiro dos EUA à
UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situação no Iémen

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

[2018/2853(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

66 À«««I • Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de
passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos

Relatório: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
define normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de
passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos como parte da abordagem integrada
da União para reduzir as emissões de CO2 dos veículos ligeiros e que altera o
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (reformulação)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



Debate conjunto - Regulamentação em matéria de IVA

 
Encerramento da discussão conjunta

6 6Terça-feira, 2 de outubro de 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

15 « • Harmonização e simplificação de certas regras do sistema do IVA

Relatório: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Relatório sobre a proposta de Diretiva do Conselho que altera a Diretiva
2006/112/CE no que diz respeito à harmonização e simplificação de determinadas
regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado e que estabelece o regime
definitivo de tributação das trocas comerciais entre Estados-Membros

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

11 À« • Taxas do imposto sobre o valor acrescentado

Relatório: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Relatório sobre a proposta de Diretiva do Conselho que altera a Diretiva
2006/112/CE no que diz respeito às taxas do imposto sobre o valor acrescentado

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

89 À • Aumento da violência neofascista na Europa

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2869(RSP)]

A votação será realizada na sessão de outubro II

47 • Privação do direito de voto na UE

Perguntas orais

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Comissão das Petições
Conselho
Privação do direito de voto na UE

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Comissão das Petições
Comissão
Privação do direito de voto na UE

[2018/2767(RSP)]
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09:00 - 10:00 Debates

10:00 - 12:30 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

68 À • Estado de direito na Roménia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2844(RSP)]

A votação realizar-se-á em novembro I

19 • Debate com o Primeiro-Ministro da Estónia, Jüri Ratas, sobre o Futuro da Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonização e simplificação de certas regras do sistema do IVA

Relatório: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

62 « - IVA: período de aplicação do mecanismo facultativo de autoliquidação e do mecanismo de reação
rápida

Relatório: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado no respeitante ao período de aplicação do mecanismo
facultativo de autoliquidação em relação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços que
apresentam um risco de fraude e do mecanismo de reação rápida contra a fraude ao IVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

63 « - Cooperação administrativa no domínio dos impostos especiais de consumo no que respeita ao
conteúdo do registo eletrónico

Relatório: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 389/2012
relativo à cooperação administrativa no domínio dos impostos especiais de consumo no que respeita ao
conteúdo do registo eletrónico

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

74 À«««I - Avaliação das tecnologias de saúde

Relatório: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

15:00 - 23:00     
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66 À«««I - Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos
comerciais ligeiros novos

Relatório: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

11 À« - Taxas do imposto sobre o valor acrescentado

Relatório: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

84 À - Normas Internacionais de Relato Financeiro: IFRS 17 Contratos de Seguros

Proposta de resolução

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tecnologias de cadeia de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a confiança através da
desintermediação

Propostas de resolução

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas

Proposta de resolução

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Rendimento mínimo para uma Europa justa: um direito dos cidadãos

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

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)

Relatório: Axel Voss (A8-0320/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
a Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

30 À«««I • Reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco

Relatório: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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28 À«««I • Livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia

Relatório: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
a um quadro para o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

78 • Riscos de branqueamento de capitais no setor bancário da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2860(RSP)]

72 • Situação de emergência humanitária no Mediterrâneo: apoio às autoridades locais e
regionais

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2854(RSP)]

85 À • Luta contra a fraude aduaneira e proteção dos recursos próprios da UE

Declaração da Comissão

[2018/2747(RSP)]



Quinta-feira, 4 de outubro 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 Debates

65 • Pacote de estratégia dos contratos públicos

Relatório: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Relatório sobre o pacote de estratégia dos contratos públicos

[2017/2278(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

80 À • Deterioração da liberdade dos meios de comunicação social na Bielorrússia,
nomeadamente o caso do Charter 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Os EAU, nomeadamente a situação do defensor dos direitos humanos Ahmed
Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Detenções arbitrárias em massa de uigures e cazaques na Região Autónoma
Uigur de Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(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)

65 - Pacote de estratégia dos contratos públicos

Relatório: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores



 

15:00 - 16:00     
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16 À«««I - Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)

Relatório: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

30 À«««I - Reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco

Relatório: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

28 À«««I - Livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia

Relatório: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

48 À - Contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais no
âmbito dos direitos humanos

Propostas de resolução

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situação no Iémen

Propostas de resolução

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Luta contra a fraude aduaneira e proteção dos recursos próprios da UE

Proposta de resolução

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Bem-estar dos animais, utilização de agentes antimicrobianos e impacto ambiental
da exploração industrial de frangos de carne

Pergunta oral

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Comissão
Bem-estar animal, utilização de agentes antimicrobianos e impacto ambiental da produção industrial de
frangos de carne

[2018/2858(RSP)]

A votação será realizada na sessão de outubro II
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Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 1 de outubro de 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 2 de outubro de 2018

 

09:00 - 11:20

 

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

Relator(a) :6'

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

Autor(a) (comissão) :5'

Autores (Grupos Políticos) (4 x 2') :8'

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

Deputados :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputados :74' 30

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

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :20'

Comissão (incluindo as réplicas) :35'

Relatores (3 x 6') :18'

Relator(a) de parecer :1'

Autores (comissões) (3 x 2') :6'

Autores (comissões) :5'

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

Deputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Quarta-feira, 3 de outubro de 2018

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 4 de outubro de 2018

 

09:00 - 11:50
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Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, Primeira-Ministra da Roménia (incluindo as
réplicas)

:5'

"Catch the eye" :5'

Deputados :21'

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

Jüri Ratas, Primeiro-Ministro da Estónia (incluindo as réplicas) :30'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Deputados :74' 30

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

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Conselho (incluindo as réplicas) :25'

Comissão (incluindo as réplicas) :50'

Relatores (3 x 6') :18'

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

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Relator(a) :6'

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

"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 :60' 30

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



15:00 - 16:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor(a) (comissão) :2'

"Catch the eye" :5'

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, 1 de outubro de 2018

 

 

Terça-feira, 2 de outubro de 2018
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74 À • Avaliação das tecnologias de saúde  - Relatório: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Alterações; rejeição Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

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

84 À • Normas Internacionais de Relato Financeiro: IFRS 17 Contratos de Seguros - Declaração da Comissão

- Proposta de resolução Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

- Alterações Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 2 de outubro, 16:00

37 À • Tecnologias de cadeia de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a confiança através da
desintermediação - Pergunta oral (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 1 de outubro, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 2 de outubro, 16:00

86 À • Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas - Declaração da Comissão

- Proposta de resolução Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

- Alterações Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 2 de outubro, 16:00

17 À • Oferta de serviços de comunicação social audiovisual  - Relatório: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

57 À • Projeto de orçamento retificativo n.º 5/2018: anulação da reserva relacionada com o apoio à Turquia ao
abrigo do instrumento de pré-adesão e reforço do Instrumento de Vizinhança Europeu (IVE) e da ajuda
humanitária para outras ações urgentes  - Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Alterações Sexta-feira, 28 de setembro, 12:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

48 À • Contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais no âmbito
dos direitos humanos - Perguntas orais (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Propostas de resolução Terça-feira, 2 de outubro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 3 de outubro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 3 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 3 de outubro, 19:00



 

Quarta-feira, 3 de outubro de 2018
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71 À • Situação no Iémen - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 3 de outubro, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 3 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 3 de outubro, 19:00

66 À • Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos
comerciais ligeiros novos  - Relatório: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

11 À • Taxas do imposto sobre o valor acrescentado  - Relatório: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Alterações Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

89 À • Aumento da violência neofascista na Europa - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 17 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 22 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 22 de outubro, 20:00

68 À • Estado de direito na Roménia - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 7 de novembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 12 de novembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 12 de novembro, 20:00

16 À • Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)  - Relatório: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

30 À • Reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco  - Relatório: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

28 À • Livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia  - Relatório: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

85 À • Luta contra a fraude aduaneira e proteção dos recursos próprios da UE - Declaração da Comissão

- Proposta de resolução Quarta-feira, 26 de setembro, 13:00

- Alterações Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00



Quinta-feira, 4 de outubro de 2018
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80 À • Deterioração da liberdade dos meios de comunicação social na Bielorrússia, nomeadamente o caso do
Charter 97

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 1 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 3 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 3 de outubro, 14:00

81 À • Os EAU, nomeadamente a situação do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 1 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 3 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 3 de outubro, 14:00

82 À • Detenções arbitrárias em massa de uigures e cazaques na Região Autónoma Uigur de Xinjiang

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 1 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 3 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 3 de outubro, 14:00

79 À • Bem-estar dos animais, utilização de agentes antimicrobianos e impacto ambiental da exploração
industrial de frangos de carne - Pergunta oral (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 17 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 22 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 22 de outubro, 20:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 28 de setembro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 1 de outubro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 2 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, 3 de outubro, 19:00
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