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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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10:00 - 12:30     

 

13:00 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 10:00 Debates

10:00 - 12:30 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

185 À • Instrumento de defesa dos valores europeus para apoiar as organizações da
sociedade civil que promovem a democracia, o primado do Direito e os valores
fundamentais na União Europeia

Declaração da Comissão

[2018/2619(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

195 • Debate com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, sobre o Futuro
da Europa

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica UE-Líbano: participação do Líbano na Parceria para
a Investigação e a Inovação na Região Mediterrânica (PRIMA)

Recomendação: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre a União Europeia e a República do Líbano que estabelece os termos e as
condições de participação da República do Líbano na Parceria para a Investigação e a Inovação na Região
Mediterrânica (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

62 ««« - Acordo de Parceria UE-Maurícia: possibilidades de pesca e contribuição financeira

Recomendação: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho sobre a celebração de um protocolo que fixa as
possibilidades de pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio das pescas
entre a União Europeia e a República da Maurícia

[2017/0223(NLE)]

Comissão das Pescas

157 ««« - Acordo UE-Noruega relativo à concessão de preferências comerciais suplementares para produtos
agrícolas

Recomendação: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo sob forma de
Troca de Cartas entre a União Europeia e o Reino da Noruega relativo à concessão de preferências
comerciais suplementares para produtos agrícolas

[2017/0259(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional
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177 - Estratégia europeia para a promoção das proteaginosas

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

[2017/2116(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

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)

[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)

[2016/0231(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 13/06/2017, votação: 14/06/2017)

181 À«««I - Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias

Relatório: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE, Euratom) n.º 1141/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo ao
estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias

[2017/0219(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

34 À«««I - Desempenho energético dos edifícios

Relatório: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

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

[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)

[2017/2210(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

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

Propostas de resolução

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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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)

[2017/2258(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

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

Relatório: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

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

Relatório: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

193 À • Progressos relativamente aos Pactos Mundiais das Nações Unidas sobre Migrações
Seguras, Ordenadas e Regulares e sobre Refugiados

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situação na Síria

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situação na Rússia

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

[2018/2669(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

194 • Perspetivas de paz na península coreana, à luz dos recentes desenvolvimentos

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Violação dos direitos humanos e do Estado de Direito no caso de dois soldados gregos
detidos e encarcerados na Turquia

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

[2018/2670(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira



 
Debate conjunto - UE-Austrália

 
Encerramento da discussão conjunta
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38 À • Aplicação dos instrumentos de financiamento externo da UE: revisão intercalar de
2017 e a futura arquitetura pós-2020

Relatório: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Relatório sobre a aplicação dos instrumentos de financiamento externo da UE: revisão
intercalar de 2017 e a futura arquitetura pós-2020

[2017/2280(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

19 ««« • Acordo-Quadro UE-Austrália

Recomendação: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União, do Acordo-Quadro entre a União Europeia e os Estados-Membros,
por um lado, e a Austrália, por outro

[2016/0367(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

21 • Acordo-Quadro UE-Austrália (resolução)

Relatório: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre a proposta de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo-Quadro
entre a União Europeia e os Estados-Membros, por um lado, e a Austrália, por outro

[2017/2227(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

89 À • Relatórios anuais de 2015 e 2016 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade

Relatório: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Relatório sobre os relatórios anuais de 2015-2016 sobre a subsidiariedade e a
proporcionalidade

[2017/2010(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos
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