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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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08:30 - 12:50     

 

DEBATE PRIORITÁRIO

 

13:00 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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08:30 - 12:50 Debates

13:00 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

52 • Balanço da Presidência neerlandesa do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2709(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

50 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2016

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Acordo UE-Peru sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, do Acordo entre a União Europeia e a República do Peru sobre a isenção de visto para as estadas
de curta duração

[2015/0199(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

29 «««I - Limites de emissão para máquinas móveis não rodoviárias

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

34 À - Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho

Relatório: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

25 À - Normas sociais e ambientais, direitos humanos e responsabilidade social das empresas

Relatório: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

68 À - Uma nova estratégia inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento

Relatório: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Comissão do Comércio Internacional



 

15:00 - 23:00     
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23 À - Luta contra o tráfico de seres humanos no contexto das relações externas da UE

Relatório: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

26 À • Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do
Parlamento anterior à proposta da Comissão

Relatório: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Relatório sobre a preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo
do Parlamento anterior à proposta da Comissão

[2015/2353(INI)]

Comissão dos Orçamentos

56 À • Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2)

Relatório: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Relatório sobre as decisões fiscais antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos
similares

[2016/2038(INI)]

Comissão Especial sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza
ou Efeitos Similares (TAXE 2)

21 À«««I • Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia

Relatório: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia e que revoga o Regulamento (CE) n.º
2007/2004, o Regulamento (CE) n.º 863/2007 e a Decisão 2005/267/CE do Conselho

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

55 À«««II • Elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União

Recomendação para segunda leitura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da
informação em toda a União

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

47 À • Sinergias entre os fundos estruturais e o Horizonte 2020

Declaração da Comissão

[2016/2695(RSP)]



Discussão conjunta - Agências responsáveis pela segurança marítima e pelas pescas

 
Encerramento da discussão conjunta
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20 À«««I • Agência Europeia da Segurança Marítima

Relatório: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que institui a Agência Europeia da
Segurança Marítima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

22 À«««I • Agência Comunitária de Controlo das Pescas

Relatório: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 768/2005 do Conselho que estabelece uma
Agência Comunitária de Controlo das Pescas

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comissão das Pescas

62 «««I • Secretariado do Comité de Fiscalização do OLAF

Relatório: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 no que respeita ao secretariado do
Comité de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comissão do Controlo Orçamental
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