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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 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

1 1Terça-feira, 11 de setembro de 2018

626.050/OJ 626.050/OJ

09:00 - 11:30 Debates

12:00 - 12:30 Sessão solene

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 24:00 Debates

11 • Debate com o Primeiro-Ministro da Grécia, Alexis Tsipras, sobre o Futuro da
Europa

[2018/2730(RSP)]

92 • Discurso de Michel Aoun, Presidente da República Libanesa

20 «««I - Equivalência das inspeções no terreno

Relatório: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
2003/17/CE do Conselho no que se refere à equivalência das inspeções de campo efetuadas no Brasil de
culturas produtoras de sementes de plantas forrageiras e de culturas produtoras de sementes de cereais e à
equivalência das sementes de plantas forrageiras e de cereais produzidas no Brasil, bem como no que se
refere à equivalência das inspeções de campo efetuadas na Moldávia de culturas produtoras de sementes de
cereais, de culturas produtoras de sementes de produtos hortícolas e de culturas produtoras de sementes de
plantas oleaginosas e de fibras e à equivalência das sementes de cereais, de produtos hortícolas e de plantas
oleaginosas e de fibras produzidas na Moldávia

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

30 « - Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime especial para as
pequenas empresas

Relatório: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime especial das pequenas empresas

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

87 « - Decisão de execução que sujeita a medidas de controlo as novas substâncias psicoativas
ciclopropilfentanilo e metoxiacetilfentanilo

Relatório: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Relatório sobre o projeto decisão de execução do Conselho que sujeita a medidas de controlo as novas
substâncias psicoativas N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanocarboxamida
(ciclopropilfentanilo) e 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoxiacetilfentanilo)

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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80 - Mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Bulgária, à
Grécia, à Lituânia e à Polónia

Relatório: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à
Polónia

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

81 - Projeto de orçamento retificativo n.° 4/2018: mobilização do Fundo de Solidariedade da União
Europeia para prestar assistência à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia

Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 4 do orçamento de
2018 que acompanha a proposta relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para
prestar assistência à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

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

Relatório: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

29 - Medidas específicas para a Grécia

Relatório: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

56 - Vias de reintegração dos trabalhadores em recuperação de ferimentos e doenças em empregos de
qualidade

Relatório: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

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

Relatório: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

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

Relatório: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

14 À«««I - Corpo Europeu de Solidariedade

Relatório: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

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

Comissão da Cultura e da Educação



 

15:00 - 24:00     
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51 À«««I - Programa de Apoio às Reformas Estruturais: dotação financeira e objetivo geral

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

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

Comissão do Desenvolvimento Regional

(Votação: 04/07/2018)

31 À« - Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020

Relatório: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao Programa de Investigação e Formação da
Comunidade Europeia da Energia Atómica (2019-2020) que complementa o Programa-Quadro de
Investigação e Inovação Horizonte 2020

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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)

[2018/2055(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

37 À - Igualdade linguística na era digital

Relatório: Jill Evans (A8-0228/2018)

[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)

[2018/2003(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

19 À • A situação na Hungria

Relatório: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Relatório sobre uma proposta solicitando ao Conselho que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1,
do Tratado da União Europeia, verifique a existência de um risco manifesto de violação
grave pela Hungria dos valores em que a União assenta

[2017/2131(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

88 À«««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
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86 À • Sistemas de armamento autónomos

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • Estado das relações UE-EUA

Relatório: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Relatório sobre o estado das relações UE-EUA

[2017/2271(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

98 • Situação de emergência na Líbia e no Mediterrâneo

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • Ameaça de demolição de Khan al-Ahmar e de outras aldeias beduínas

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

[2018/2849(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

28 À • Estado das relações UE-China

Relatório: Bas Belder (A8-0252/2018)

Relatório sobre o estado das relações UE-China

[2017/2274(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

52 À«««I • Controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da União Europeia

Relatório: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos controlos das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da União Europeia e que
revoga o Regulamento (CE) n.º 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

53 À«««I • Combate ao branqueamento de capitais através do direito penal

Relatório: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao
combate ao branqueamento de capitais através do direito penal

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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