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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

1 1Quinta-feira, 31 de maio de 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 16:00 Interpelações extensas

39 À • Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de
contratos a termo certo

Pergunta oral

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Comissão das Petições
Comissão
Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva dos contratos de trabalho a
termo

[2018/2600(RSP)]

88 À • A situação das pessoas detidas no Irão que possuem simultaneamente
nacionalidade iraniana e de um país da UE

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Defensores dos direitos das mulheres na Arábia Saudita

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudão, nomeadamente a situação de Noura Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

9 • 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)

99 - Nomeação de um membro para o comité de seleção para o Gabinete da Procuradoria Europeia

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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30 - Manipulação do odómetro em veículos motorizados: revisão do quadro jurídico da UE

Relatório: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

77 À«««I - Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

89 À - Mecanismo Interligar a Europa após 2020

Propostas de resolução

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - A situação na Nicarágua

Propostas de resolução

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres
através das relações externas da UE no período de 2016-2020

Relatório: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

17 À - Execução da Estratégia da UE para a Juventude

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

25 À - Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica

Relatório: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

39 À - Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a termo
certo

Propostas de resolução

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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