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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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12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

30 • Balanço da Presidência búlgara do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2592(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

29 • Apresentação do programa de trabalho da Presidência austríaca

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Acordo de Cooperação entre a UE e a Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África e em
Madagáscar

Recomendação: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do
Acordo de Cooperação entre a União Europeia e a Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África
e em Madagáscar (ASECNA) relativo ao desenvolvimento da radionavegação por satélite e à prestação de
serviços conexos na zona de competência da ASECNA, em benefício da aviação civil

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

46 ««« - Renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a UE e os EUA

Recomendação: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativo à renovação do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da América

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

24 « - Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho

Relatório: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que cria a Empresa Comum Europeia para a
Computação de Alto Desempenho

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
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48 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/009 FR/Air
France

Relatório: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura apresentada pela França – EGF/2017/009
FR/Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

38 - Papel das cidades no quadro institucional da União

Relatório: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

60 - Impressão tridimensional: direitos de propriedade intelectual e responsabilidade civil

Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

23 À«««I - Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa

Relatório: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

37 À«««I - Estatísticas integradas sobre explorações agrícolas

Relatório: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

47 À«««I - Notificação de projetos de investimento em infraestruturas energéticas: revogação

Relatório: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o
Regulamento (UE) n.º 256/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à notificação à Comissão de
projetos de investimento em infraestruturas energéticas na União Europeia

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

11 « - Medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa no domínio do imposto sobre o valor
acrescentado

Relatório: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Relatório sobre a proposta alterada de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º
904/2010 no que diz respeito às medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa no domínio do
imposto sobre o valor acrescentado

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

19 À - Violações dos direitos dos povos indígenas no mundo

Relatório: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



 

15:00 - 23:00     

 
Debate conjunto - Pacote sobre mobilidade

 
Encerramento da discussão conjunta
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17 À - Diplomacia climática

Relatório: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

28 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2018

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores
no domínio do transporte rodoviário

Relatório: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e
estabelece regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva
2014/67/UE para o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

99 À«««I • Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos
e posicionamento por meio de tacógrafos

Relatório: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos
mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas
mínimas e períodos de repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014
no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

98 À«««I • Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário

Relatório: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 1071/2009 e o Regulamento (CE) n.º 1072/2009
com vista à sua adaptação à evolução no setor

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

94 À • Crise migratória e situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras

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

[2018/2770(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira



 
Debate conjunto - Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a

Arménia, por outro

 
Encerramento da discussão conjunta
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90 • Surto de ébola na República Democrática do Congo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2742(RSP)]

95 À • Orientações para os Estados-Membros evitarem a criminalização da ajuda
humanitária

Pergunta oral

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado

[2018/2769(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

32 À • Definição de PME

Pergunta oral

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
A definição de PME

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro

Recomendação: László Tőkés (A8-0177/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União, do Acordo de Parceria Abrangente e Reforçado entre a União
Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Arménia, por outro

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

18 À • Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro
(resolução)

Relatório: László Tőkés (A8-0179/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de
Parceria Abrangente e Reforçado entre a União Europeia e a Comunidade Europeia
da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da
Arménia, por outro

[2017/2269(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos
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