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Legenda dos símbolos utilizados
 

Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
 

À = Prazos de entrega    ´ = Prazos se solicitados    6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos

1. Terceira leitura

- Processo legislativo ordinário («««III)
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto comum

2. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar ou rejeitar a decisão
de aprovação

3. Segunda leitura

- Processo legislativo ordinário («««II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição do Conselho;
maioria dos votos expressos para aprovar a posição do Conselho

4. Regimento do Parlamento Europeu

- Alterações ao Regimento
maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar alterações
Maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de decisão

5. Primeira leitura

- Processo legislativo ordinário («««I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

6. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos votos expressos para aprovar ou rejeitar a decisão de aprovação

7. Outros processos

- Processo de consulta («)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

- Diversos (declarações, perguntas orais, relatórios de iniciativa, levantamento de imunidade)
maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de resolução ou de decisão



Terça-feira, 25 de novembro de 2014

 

 

09:00 - 11:00     
 

Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 154.º do

Regimento)

 

11:15 - 12:00     Sessão solene

 

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

11:15 - 12:00 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

77 « - Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000
relativo à aplicação da Decisão 2007/436/CE, Euratom relativa ao sistema de recursos próprios
das Comunidades

Relatório: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Comissão dos Orçamentos

 (ainda não aprovado)

10 À • Aspetos sociais e em matéria de emprego da Estratégia Europa 2020

Perguntas orais

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Conselho
Aspetos sociais e em matéria de emprego da Estratégia Europa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Aspetos sociais e em matéria de emprego da Estratégia Europa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Alocução de Sua Santidade o Papa Francisco

59 ««« - Protocolo sobre questões específicas relativas a material circulante ferroviário

Recomendação: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à aprovação, em nome da União Europeia,
do Protocolo sobre questões específicas relativas a material circulante ferroviário, anexo à Convenção
relativa a garantias internacionais sobre materiais de equipamento móvel, adotado no Luxemburgo em 23 de
fevereiro de 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos
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62 ««« - Convenção da Haia de 30 de junho de 2005 sobre os Acordos de Eleição do Foro

Recomendação: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à aprovação, em nome da União
Europeia, da Convenção da Haia de 30 de junho de 2005 sobre os Acordos de Eleição do Foro

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

57 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2014/008 FI/STX
Rauma, Finlândia

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do n.º 13 do Acordo Interinstitucional, de 2 de
dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira (candidatura EGF/2014/008 FI/STX Rauma,
Finlândia)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

56 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2014/005
FR/GAD, França

Relatório: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do n.º 13 do Acordo Interinstitucional, de 2 de
dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira (candidatura EGF/2014/005 FR/GAD, França)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

67 - Parecer do Tribunal de Justiça relativamente à compatibilidade com os Tratados do Acordo entre a
União Europeia e o Canadá sobre a transferência e o tratamento dos dados dos registos de
identificação de passageiros (PNR) pelas transportadoras áreas para os Serviços de Fronteiras do
Canadá

Proposta de resolução

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - A UE e o quadro de desenvolvimento global após 2015

Relatório: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

10 À - Aspetos sociais e em matéria de emprego da Estratégia Europa 2020

Propostas de resolução

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15:00 - 23:00     
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26 • Orçamento 2015: Resultados do Comité de Conciliação

40 • Combate à violência contra as mulheres

Pergunta oral

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Comissão
Acompanhamento do relatório de iniciativa legislativa do Parlamento Europeu sobre o combate à
violência contra as mulheres

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situação no Mediterrâneo e necessidade de uma abordagem holística da UE no que
respeita à migração

Perguntas orais

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Conselho
Situação no Mediterrâneo e necessidade de uma abordagem holística da UE no que respeita à migração

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Situação no Mediterrâneo e necessidade de uma abordagem holística da UE no que respeita à migração

[2014/2907(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

61 • Expulsões sumárias e proposta de legalização dos reenvios imediatos («devoluciones
en caliente») em Espanha

Pergunta oral

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
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
Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta
Comissão
Expulsões sumárias e proposta de legalização dos reenvios imediatos («devoluciones en caliente») em
Espanha

[2014/2959(RSP)]

30 • Quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho para 2014-2020

Pergunta oral

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Aplicação da Diretiva relativa à igualdade no emprego

Pergunta oral

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Aplicação da Diretiva relativa à igualdade no emprego

[2014/2862(RSP)]



 
Discussão conjunta - Banco Central Europeu

 
Encerramento da discussão conjunta
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74 • Avaliação dos testes de esforço no setor bancário

Declaração da Comissão

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Poder do Banco Central Europeu de impor sanções

Relatório: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 2532/98 relativo ao poder do Banco Central Europeu de impor sanções

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

18 « • Compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Relatório sobre o projeto de regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 2533/98 do Conselho relativo à compilação de informação estatística pelo
Banco Central Europeu

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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