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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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15:00 - 17:30 Debates

17:30 - 24:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

41 • Debate com o Primeiro-Ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre o
Futuro da Europa

[2018/2734(RSP)]

46 • Estratégia a longo prazo relativa à redução das emissões de gases com efeito de
estufa da UE em conformidade com o Acordo de Paris

Declaração da Comissão

[2018/2941(RSP)]

24 À • Pacote relativo ao Mercado Único

Declaração da Comissão

[2018/2903(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

43 À • OMC: rumo a seguir

Relatório: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Relatório sobre a OMC: o rumo a seguir

[2018/2084(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

8 À • Relatório de 2018 sobre a Sérvia

Relatório: David McAllister (A8-0331/2018)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo à Sérvia

[2018/2146(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

5 À • Relatório de 2018 sobre o Kosovo

Relatório: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo ao Kosovo

[2018/2149(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos
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4 À • Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia

Relatório: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão sobre a antiga República jugoslava da
Macedónia

[2018/2145(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

6 À • Relatório de 2018 sobre a Albânia

Relatório: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo à Albânia

[2018/2147(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

7 À • Relatório de 2018 sobre o Montenegro

Relatório: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro

[2018/2144(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

13 À • Defesa da liberdade académica na ação externa da UE

Relatório: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e à
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança sobre a defesa da liberdade académica na ação externa da UE

[2018/2117(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento

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