
03/05/18 621.577/OJ

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU

2014 2019

Documento de sessão

ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE

Quinta-feira, 3 de maio de 2018



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 - 11:20 Debates

11:30 - 13:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

47 • Debate com o Primeiro-Ministro da Bélgica, Charles Michel, sobre o Futuro da
Europa

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação UE-Usbequistão (adesão da Croácia)

Recomendação: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União e dos
Estados-Membros, de um Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria entre
as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Usbequistão, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

8 ««« - Acordo-Quadro UE-Coreia (adesão da Croácia)

Recomendação: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia e
dos seus Estados-Membros, de um Protocolo do Acordo-Quadro entre a União Europeia e os seus Estados-
Membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da
Croácia à União Europeia

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

20 « - Sujeição da nova substância psicoativa ADB-CHMINACA a medidas de controlo

Recomendação: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que sujeita a nova substância psicoativa N-(1-
amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclo-hexilmetil)-1H-indazole-3-carboxamida (ADB-CHMINACA) a
medidas de controlo

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

17 « - Sujeição da nova substância psicoativa CUMYL-4CN-BINACA a medidas de controlo

Relatório: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que sujeita a nova substância psicoativa 1-(4-
cianobutil)-N-2-fenilpropan-2-il)-1H-indazole-3-carboxamida (CUMYL-4CN-BINACA) a medidas de
controlo

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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38 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura da Bélgica – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

24 - Relatório anual de 2016 relativo à proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a fraude

Relatório: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

49 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: beterraba geneticamente modificada H7-1

Propostas de resolução

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Nomeação de um membro para o comité de seleção para a Procuradoria Europeia

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

39 À - Relatório anual sobre o controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento em
2016

Relatório: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

50 À - Eleições presidenciais na Venezuela

Propostas de resolução

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Política de Coesão e objetivo temático "Promover transportes sustentáveis e eliminar os pontos de
estrangulamento nas principais infraestruturas de rede"

Relatório: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

42 À - Proteção das crianças no contexto da migração

Propostas de resolução

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Proibição a nível mundial dos ensaios de cosméticos em animais

Propostas de resolução

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Situação atual e perspetivas futuras para os setores do gado ovino e caprino na UE

Relatório: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

40 À - Pluralismo e liberdade dos meios de comunicação social na União Europeia

Relatório: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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