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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



Quarta-feira, 12 de setembro de 2018

 

 

09:00 - 11:50     DEBATE PRIORITÁRIO

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 DEBATE PRIORITÁRIO

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

15:00 - 23:00 Debates

43 • Estado da União

Declaração do Presidente da Comissão

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Quantidades nominais para a colocação no mercado da União de xochu de destilação única

Relatório: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 110/2008 no que se refere às quantidades nominais para a colocação no mercado da União de xochu
de destilação única produzido por alambique e engarrafado no Japão

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

26 ««« - Alteração ao Memorando de Cooperação EUA-UE (utilização de sistemas de gestão do tráfego aéreo)

Recomendação: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União, da
alteração n.º 1 ao Memorando de Cooperação NAT-I-9406 entre os Estados Unidos da América e a União
Europeia

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

18 ««« - Acordo de Transporte Aéreo entre o Canadá e UE (adesão da Croácia)

Recomendação: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Recomendação referente à proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União e dos
seus Estados-Membros, de um Protocolo que altera o Acordo de Transporte Aéreo entre o Canadá e a
Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, para ter em conta a adesão da República da Croácia à
União Europeia

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

88 À«««I - Direitos de autor no mercado único digital

Relatório: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Comissão dos Assuntos Jurídicos

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)

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

Relatório: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

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

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

19 À - A situação na Hungria

Relatório: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

86 À - Sistemas de armamento autónomos

Propostas de resolução

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Estado das relações UE-EUA

Relatório: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

28 À - Estado das relações UE-China

Relatório: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

91 • O futuro das pensões: combate à privatização e reforço dos sistemas de segurança
social públicos e universais

Debate sobre temas de atualidade (artigo 153.º-A do Regimento)

[2018/2843(RSP)]

44 • Apresentação pelo Conselho da sua posição sobre o projeto de orçamento geral -
exercício de 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desses
dados

Relatório: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desses
dados e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



Debate conjunto - Estratégia para os plásticos e legislações relativas aos produtos

químicos, aos produtos e aos resíduos

 
Encerramento da discussão conjunta

3 3Quarta-feira, 12 de setembro de 2018

626.050/OJ 626.050/OJ

32 À • Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular

Relatório: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Relatório sobre uma estratégia europeia para os plásticos na economia circular

[2018/2035(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

70 À • Opções para examinar a relação entre as legislações relativas aos produtos
químicos, aos produtos e aos resíduos

Perguntas orais

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Conselho
Opções para examinar a relação entre as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e
aos resíduos

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Opções para examinar a relação entre as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e
aos resíduos

[2018/2589(RSP)]

24 À • Plano de Ação Europeu «Uma Só Saúde» contra a Resistência aos Agentes
Antimicrobianos

Relatório: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Relatório sobre um Plano de Ação Europeu «Uma Só Saúde» contra a Resistência aos
Agentes Antimicrobianos

[2017/2254(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

55 À«««I • Portal Digital Único

Relatório: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à criação de um Portal Digital Único para a prestação de informações, procedimentos,
serviços de assistência e de resolução de problemas, e que altera o Regulamento (UE) n.º
1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

49 À • Europa em Movimento - Uma agenda para o futuro da mobilidade na UE

Relatório: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Relatório sobre a Europa em Movimento - Uma agenda para o futuro da mobilidade na
UE

[2017/2257(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo
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