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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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08:30 - 11:45     

 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 135.º do Regimento)
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08:30 - 11:45 Debates

11:45 - 12:15 Discurso de Zoran Zaev, Primeiro-Ministro da Antiga República Jugoslava da Macedónia

12:15 - 14:15 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 16:00 Interpelações extensas

36 À • Aplicação do Regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos

Relatório: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 sobre produtos
fitofarmacêuticos

[2017/2128(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

22 À • Dupla qualidade de produtos no Mercado Único

Relatório: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Relatório sobre a dupla qualidade de produtos no Mercado Único

[2018/2008(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

94 À • Uganda, detenção de parlamentares da oposição

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Mianmar, em particular o caso dos jornalistas Wa Lone e Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Camboja, em particular o caso de Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15

 

12:15 - 14:15     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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93 • Discurso de Zoran Zaev, Primeiro-Ministro da Antiga República Jugoslava da
Macedónia

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)

89 « - Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Albânia

Relatório: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que aprova a celebração pela Eurojust do
Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Albânia.

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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)

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

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

55 À«««I - Portal Digital Único

Relatório: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

101 «««I - Lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as
fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação
(Kosovo*)

Relatório: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 539/2001 do Conselho que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à
obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão
isentos dessa obrigação (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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

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

Propostas de resolução

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

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

Propostas de resolução

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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32 À - Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular

Relatório: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[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

Propostas de resolução

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

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

Relatório: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

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

Relatório: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

36 À - Aplicação do Regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos

Relatório: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

22 À - Dupla qualidade de produtos no Mercado Único

Relatório: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-....../2018)
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