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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

37 À • Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência

Relatório: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Relatório sobre a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, em especial no que se refere às observações finais da Comissão
CDPD das Nações Unidas

[2015/2258(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

89 À • Situação das pessoas com albinismo em África, nomeadamente no Maláui

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Barém

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mianmar/Birmânia, em particular a situação dos Rohingya

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • 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)

65 À - 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



 

15:00 - 17:00     
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37 À - Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Relatório: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

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

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Existência de barreiras não pautais para os exportadores de produtos alimentares no
mercado interno da UE

Pergunta oral

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Comissão
Existência de barreiras não pautais para os exportadores de produtos alimentares no mercado interno da
UE

[2016/2681(RSP)]

76 • Transferência de dados pessoais para a China

Declaração da Comissão

[2016/2762(RSP)]

94 • Aplicação de legislação relativa ao salário mínimo no setor dos transportes

Declaração da Comissão

[2016/2815(RSP)]
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