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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
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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Entrega do Prémio Sakharov

12:30 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

76 • O pacote de emprego, crescimento e investimento da Comissão

Declaração do Presidente da Comissão

[2014/2975(RSP)]

Na presença do Conselho e do Presidente do BEI
Uma ronda de oradores dos grupos políticos

11 À • Conferência das Nações Unidas de 2014 relativa às Alterações Climáticas - COP 20,
em Lima, no Peru (de 1 a 12 de dezembro de 2014)

Declarações do Conselho e da Comissão

[2014/2777(RSP)]

49 • Prémio Sakharov 2014

Entrega do Prémio Sakharov 2014 a Denis Mukwege, pelos esforços em curso para
devolver a integridade física e psicológica a milhares de mulheres e raparigas vítimas de
abusos sexuais infligidos pelas forças rebeldes na República Democrática do Congo

18 « - Compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

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

Relatório: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

11 À - Conferência das Nações Unidas de 2014 relativa às Alterações Climáticas - COP 20, em Lima, no Peru
(de 1 a 12 de dezembro de 2014)

Propostas de resolução

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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2 2Quarta-feira, 26 de novembro de 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

64 À • Reconhecimento do Estado da Palestina

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

[2014/2964(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

44 À • 25.º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança

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

[2014/2919(RSP)]

72 • Resultados da reunião do G20

Declarações do Conselho e da Comissão

[2014/2968(RSP)]

73 À • Mercado Único Digital

Declaração da Comissão

[2014/2973(RSP)]

75 À • O setor siderúrgico na UE: proteção dos trabalhadores e das indústrias

Declaração da Comissão

[2014/2976(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões
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