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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 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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08:30 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

23 • Inquérito à medição das emissões no setor automóvel

Relatório: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Relatório sobre o inquérito à medição das emissões no setor automóvel

[2016/2215(INI)]

Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel

68 À«««I • Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos
sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos

Relatório: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos
sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

87 • Discurso de Frank-Walter Steinmeier, Presidente da República Federal da
Alemanha

26 «««I - Características dos navios de pesca (reformulação)

Relatório: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

[2016/0145(COD)]

Comissão das Pescas

68 À«««I - Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas,
componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos

Relatório: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

52 À - Óleo de palma e desflorestação das florestas tropicais

Relatório: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

[2016/2222(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

15:00 - 23:00     

 
Discussão conjunta - Dispositivos médicos

 
Encerramento da discussão conjunta
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34 À - As mulheres e o seu papel nas zonas rurais

Relatório: Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

[2016/2204(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

10 À - Projeto de recomendação na sequência do inquérito à medição das emissões no setor automóvel

B8-0177/2017

[2016/2908(RSP)]

88 • Ponto da situação da segunda avaliação do programa de ajustamento económico
para a Grécia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2017/2649(RSP)]

58 À«««II • Dispositivos médicos

Recomendação para segunda leitura: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira
leitura tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos dispositivos médicos que altera a Diretiva 2001/83/CE, o
Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e que revoga
as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE

[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

57 À«««II • Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

Recomendação para segunda leitura: Peter Liese (A8-0069/2017)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira
leitura tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e que revoga a
Diretiva 98/79/CE e a Decisão 2010/227/UE da Comissão

[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

54 À • Enfrentar os movimentos de refugiados e de migrantes: o papel da ação externa da
UE

Relatório: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Relatório sobre o tema "Enfrentar os movimentos de refugiados e de migrantes: o papel da
ação externa da UE"

[2015/2342(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Comissão do Desenvolvimento



Discussão conjunta - Revisão do QFP

 
Encerramento da discussão conjunta
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65 ««« • Quadro Financeiro Plurianual para o período de 2014-2020

Recomendação: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Recomendação sobre o projeto de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, que estabelece o Quadro Financeiro
Plurianual para o período de 2014-2020

[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]

Comissão dos Orçamentos

89 À • Quadro Financeiro Plurianual para o período de 2014-2020 (Resolução)

Relatório: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013,
que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual para o período de 2014-2020

[2017/2051(INI)]

Comissão dos Orçamentos

64 À • Mobilização da Margem para Imprevistos

Relatório: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Decisão (UE) 2015/435 relativa à mobilização da Margem para Imprevistos

[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

44 À«««I • Fundos do Mercado Monetário

Relatório: Neena Gill (A8-0041/2015)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos Fundos do Mercado Monetário

[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Debate: 28/04/2015, votação: 29/04/2015)

12 À«««I • Prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua
admissão à negociação

Relatório: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua
admissão à negociação

[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Debate: 14/09/2016, votação: 15/09/2016)
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