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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     

 

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 - 17:00 Debates

65 À • Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário

Pergunta oral

Jerzy Buzek (O-000067/2016 - B8-0704/2016)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário

[2015/2887(RSP)]

79 À • Camboja

RC B8-0753/2016, B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016,
B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016

[2016/2753(RSP)]

80 À • Tajiquistão: Situação dos prisioneiros de consciência

RC B8-0755/2016, B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016,
B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016

[2016/2754(RSP)]

81 À • Vietname

RC B8-0754/2016, B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016,
B8-0765/2016, B8-0767/2016

[2016/2755(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)

55 À«««II - Promoção da livre circulação através da simplificação da aceitação de certos documentos públicos

Recomendação para segunda leitura: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

[14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

34 À«««I - Transferência para o Tribunal Geral da UE da competência para decidir, em primeira instância, dos
litígios entre a União e os seus agentes

Relatório: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

[N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos



 

15:00 - 17:00     
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40 À - Regulamento sobre uma administração da União Europeia aberta, eficaz e independente

Proposta de resolução

B8-0685/2016

[2016/2610(RSP)]

65 À - Competitividade da indústria europeia de equipamento ferroviário

Proposta de resolução

B8-0677/2016

[2015/2887(RSP)]

60 • Informação sobre a negociação de acordos internacionais

Pergunta oral

Claude Moraes (O-000029/2016 - B8-0362/2016)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Informação sobre a negociação de acordos internacionais

[2016/2574(RSP)]
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