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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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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

14 À«««I • Corpo Europeu de Solidariedade

Relatório: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece o quadro jurídico do Corpo Europeu de Solidariedade e que altera os
Regulamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º
1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 e a Decisão n.º 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Comissão da Cultura e da Educação

51 À«««I • Programa de Apoio às Reformas Estruturais: dotação financeira e objetivo geral

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (UE) 2017/825 a fim de aumentar a dotação financeira do Programa
de Apoio às Reformas Estruturais e adaptar o seu objetivo geral

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

(Votação: 04/07/2018)

35 • Impacto da política de coesão da UE na Irlanda do Norte

Relatório: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Relatório sobre o impacto da política de coesão da UE na Irlanda do Norte

[2017/2225(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

29 • Medidas específicas para a Grécia

Relatório: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Relatório sobre a aplicação de medidas específicas para a Grécia ao abrigo do
Regulamento (UE) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

99 À • Incêndios de julho de 2018 na cidade de Mati, na região da Ática, Grécia, e a
resposta da UE

Declaração da Comissão

[2018/2847(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira



Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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56 • Vias de reintegração dos trabalhadores em recuperação de ferimentos e
doenças em empregos de qualidade

Relatório: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Relatório sobre as vias de reintegração dos trabalhadores em recuperação de
ferimentos e doenças em empregos de qualidade

[2017/2277(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

47 À • Medidas para evitar e combater o assédio moral e sexual no local de trabalho,
em locais públicos e na vida política na UE

Relatório: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Relatório sobre medidas para evitar e combater o assédio moral e sexual no local de
trabalho, em locais públicos e na vida política na UE

[2018/2055(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

33 • Relações entre a UE e países terceiros em matéria de serviços de
regulamentação e supervisão financeiras

Relatório: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Relatório sobre as relações entre a UE e países terceiros em matéria de serviços de
regulamentação e supervisão financeiras

[2017/2253(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

37 À • Igualdade linguística na era digital

Relatório: Jill Evans (A8-0228/2018)

Relatório sobre a igualdade linguística na era digital

[2018/2028(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

23 À • Gestão transparente e responsável dos recursos naturais nos países em
desenvolvimento: o caso das florestas

Relatório: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Relatório sobre a gestão transparente e responsável dos recursos naturais nos países
em desenvolvimento: o caso das florestas

[2018/2003(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

46 • Impulsionar o crescimento e a coesão nas regiões fronteiriças da UE

Relatório: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Relatório sobre «Impulsionar o crescimento e a coesão nas regiões fronteiriças da
UE»

[2018/2054(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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