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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 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 10:00 Debates

10:00 - 12:30 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

68 À • Estado de direito na Roménia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2844(RSP)]

A votação realizar-se-á em novembro I

19 • Debate com o Primeiro-Ministro da Estónia, Jüri Ratas, sobre o Futuro da Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonização e simplificação de certas regras do sistema do IVA

Relatório: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

62 « - IVA: período de aplicação do mecanismo facultativo de autoliquidação e do mecanismo de reação
rápida

Relatório: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

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 respeitante ao período de aplicação do mecanismo
facultativo de autoliquidação em relação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços que
apresentam um risco de fraude e do mecanismo de reação rápida contra a fraude ao IVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

63 « - Cooperação administrativa no domínio dos impostos especiais de consumo no que respeita ao
conteúdo do registo eletrónico

Relatório: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 389/2012
relativo à cooperação administrativa no domínio dos impostos especiais de consumo no que respeita ao
conteúdo do registo eletrónico

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

74 À«««I - Avaliação das tecnologias de saúde

Relatório: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
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66 À«««I - Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos
comerciais ligeiros novos

Relatório: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

11 À« - Taxas do imposto sobre o valor acrescentado

Relatório: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

84 À - Normas Internacionais de Relato Financeiro: IFRS 17 Contratos de Seguros

Proposta de resolução

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tecnologias de cadeia de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a confiança através da
desintermediação

Propostas de resolução

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas

Proposta de resolução

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Rendimento mínimo para uma Europa justa: um direito dos cidadãos

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

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)

Relatório: Axel Voss (A8-0320/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
a Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

30 À«««I • Reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco

Relatório: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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28 À«««I • Livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia

Relatório: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
a um quadro para o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

78 • Riscos de branqueamento de capitais no setor bancário da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2860(RSP)]

72 • Situação de emergência humanitária no Mediterrâneo: apoio às autoridades locais e
regionais

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2854(RSP)]

85 À • Luta contra a fraude aduaneira e proteção dos recursos próprios da UE

Declaração da Comissão

[2018/2747(RSP)]
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