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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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Debate conjunto - Emissões de gases com efeito de estufa

 
Encerramento da discussão conjunta
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

149 À«««I • Inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das
atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as
florestas no quadro relativo ao clima e à energia para 2030

Relatório: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes
das atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as
florestas no quadro relativo ao clima e à energia para 2030 e que altera o
Regulamento (UE) n.º 525/2013 do Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à
criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação de informações sobre
emissões de gases com efeito de estufa e de outras informações relevantes no que se
refere às alterações climáticas

[2016/0230(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 11/09/2017, votação: 13/09/2017)

148 À«««I • Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para
cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris

Relatório: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Relatório sobre a proposta de um regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito
de estufa pelos Estados-Membros entre 2021 e 2030 para uma União da Energia
resiliente e para cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris
e alteração do Regulamento (UE) n.º 525/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação
de informações sobre emissões de gases com efeito de estufa e de outras informações
relevantes no que se refere às alterações climáticas

[2016/0231(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 13/06/2017, votação: 14/06/2017)
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40 À«««I • Embalagens e resíduos de embalagens

Relatório: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 94/62/CE relativa às embalagens e resíduos de embalagens

[2015/0276(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

A votação terá lugar na quarta-feira

(Debate: 14/03/2017, votação: 14/03/2017)

32 À«««I • Veículos em fim de vida, pilhas e acumuladores e respetivos resíduos e resíduos
de equipamentos elétricos e eletrónicos

Relatório: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera as Diretivas 2000/53/CE, relativa aos veículos em fim de vida, 2006/66/CE,
relativa às pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, e 2012/19/UE, relativa aos
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos

[2015/0272(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

A votação terá lugar na quarta-feira

(Debate: 14/03/2017, votação: 14/03/2017)

55 À«««I • Resíduos

Relatório: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos

[2015/0275(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

A votação terá lugar na quarta-feira

(Debate: 14/03/2017, votação: 14/03/2017)

82 À«««I • Deposição de resíduos em aterros

Relatório: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros

[2015/0274(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

A votação terá lugar na quarta-feira

(Debate: 14/03/2017, votação: 14/03/2017)



 
Encerramento da discussão conjunta

 
Debate conjunto - Igualdade de género no setor dos meios de comunicação social

 
Encerramento da discussão conjunta
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13 À«««I • Normas processuais em matéria de prestação de informações ambientais

Relatório: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 87/217/CEE do Conselho, a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, a Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, o Regulamento (UE) n.º 1257/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, a Diretiva 86/278/CEE do Conselho e a Diretiva 94/63/CE do Conselho,
no que se refere a normas processuais no domínio da prestação de informações
ambientais e que revoga a Diretiva 91/692/CEE do Conselho

[2016/0394(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

A votação terá lugar na quarta-feira

45 À • Aplicação do 7.° Programa de Ação Ambiental

Relatório: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Relatório sobre a aplicação do 7.° Programa de Ação Ambiental

[2017/2030(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

187 À • Igualdade de género no setor dos meios de comunicação social na UE

Relatório: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Relatório sobre a igualdade de género no setor dos meios de comunicação social na
UE

[2017/2210(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

167 À • Capacitação das mulheres e raparigas através do setor digital

Pergunta oral

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Comissão
Capacitação das mulheres e raparigas através do setor digital

[2017/3016(RSP)]

35 À • Execução do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, do Instrumento
de Ajuda Humanitária e do Fundo Europeu de Desenvolvimento

Relatório: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Relatório sobre a execução do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, do
Instrumento de Ajuda Humanitária e do Fundo Europeu de Desenvolvimento

[2017/2258(INI)]

Comissão do Desenvolvimento



Breve apresentação dos seguintes relatórios:

4 4Segunda-feira, 16 de abril de 2018

619.992/OJ 619.992/OJ

177 • Estratégia europeia para a promoção das proteaginosas

Relatório: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Relatório sobre uma Estratégia Europeia para a promoção das proteaginosas –
Encorajar a produção de proteaginosas e leguminosas no setor agrícola europeu

[2017/2116(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

176 À • Melhorar a sustentabilidade da dívida dos países em desenvolvimento

Relatório: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Relatório sobre melhorar a sustentabilidade da dívida dos países em
desenvolvimento

[2016/2241(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

159 À • Reforço da coesão económica, social e territorial na União Europeia

Relatório: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Relatório sobre o reforço da coesão económica, social e territorial na União
Europeia: sétimo relatório da Comissão Europeia

[2017/2279(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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