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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 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 12:20 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

51 • Programa de atividades da Presidência eslovaca do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2710(RSP)]

71 À • Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2017

Declaração da Comissão

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Participação do Azerbaijão em programas da União

Recomendação: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao
Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a República do Azerbaijão, por outro, sobre um Acordo-Quadro entre a União Europeia e a
República do Azerbaijão relativo aos princípios gerais que regem a participação da República do Azerbaijão
em programas da União

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

58 - Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2016: excedente do exercício de 2015

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2016 da União
Europeia para o exercício de 2016: inscrição do excedente do exercício de 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

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)

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

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

77 À«««I - A rotulagem da eficiência energética

Relatório: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

Relatório: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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20 À«««I - Agência Europeia da Segurança Marítima

Relatório: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Comissão do Controlo Orçamental

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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

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

Propostas de resolução

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2017

Propostas de resolução

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Decisão do Japão de retomar a caça à baleia na época de 2015-2016

Propostas de resolução

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debate: 08/06/2016)

81 À - Objeção apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do Regimento: garantia da UE ao Banco
Europeu de Investimento em caso de perdas no que diz respeito à Bielorrússia

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15:00 - 23:00     
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92 À - Objeção apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do Regimento: determinação do requisito
mínimo para os fundos próprios e para os passivos elegíveis

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Estratégia global para a política externa e de segurança da UE

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Novas iniciativas relacionadas com o processo de paz no Médio Oriente

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nova estratégia da UE para a China

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Relatório que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao
Conselho relativa à 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

[2016/2020(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

88 • Proteção dos autores de denúncias

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2806(RSP)]

86 • Revisão pelo Comité de Basileia do Método-Padrão para o risco de crédito

Declaração da Comissão

[2016/2804(RSP)]

82 À • Objeção apresentada nos termos do artigo 106.º do Regimento: alegações de saúde
permitidas relativas a alimentos

[2016/2708(RPS)]
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