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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
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09:00 - 11:50 Debates

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

15:00 - 16:00 Interpelações extensas

73 • Participação das pessoas com deficiência nas eleições europeias

Declaração da Comissão

[2018/2647(RSP)]

106 À • Crise política na Moldávia, na sequência da anulação dos resultados das
eleições municipais em Chisinau

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somália

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(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)

116 «««I - Direitos de autor no mercado único digital

Relatório: Axel Voss (A8-0245/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos de autor no
mercado único digital

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C
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115 «««I - Iniciativa de cidadania europeia

Relatório: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a iniciativa de
cidadania europeia

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C

103 « - Lançamento do intercâmbio automatizado de dados de ADN na Croácia

Relatório: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados de ADN na Croácia

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

21 À«««I - Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS)

Relatório: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

22 À«««I - Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS): tarefas da Europol

Relatório: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

14 À«««I - Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União

Relatório: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

96 À«««I - Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de
liberdade, segurança e justiça

Relatório: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Agência
Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade,
Segurança e Justiça, que altera o Regulamento (CE) n.º 1987/2006 e a Decisão 2007/533/JAI do Conselho, e
que revoga o Regulamento (UE) n.º 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

25 À - Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo

Relatório: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

20 À - 73.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento



 

15:00 - 16:00
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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94 À - Crise migratória e situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras

Propostas de resolução

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

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

Propostas de resolução

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Adequação do nível de proteção assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA

Propostas de resolução

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Efeitos negativos sobre os cidadãos da UE resultantes da legislação dos EUA relativa às obrigações
fiscais dos titulares de contas no estrangeiro

Propostas de resolução

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Estatuto para as empresas sociais e solidárias

Relatório: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre um estatuto para as empresas sociais e solidárias

[2016/2237(INL)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]
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