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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 - 11:20 Debates

11:30 - 13:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

51 • Saída do Reino Unido da União Europeia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2958(RSP)]

Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos

52 • Preparação da Conferência Intergovernamental de Marraquexe, de 11 e 12 de
dezembro, sobre o Pacto Global da ONU sobre a Migração

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2959(RSP)]

45 À • Situação das mulheres com deficiência

Pergunta oral

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Comissão
A situação das mulheres com deficiência

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Aplicação da fase Euro 5 à homologação dos veículos de duas ou três rodas e dos quadriciclos

Relatório: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 168/2013 no que diz respeito à aplicação da fase Euro 5 à homologação dos veículos de duas ou
três rodas e dos quadriciclos

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

23 «««I - Comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte
ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes

Relatório: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao comércio de
determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou
outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (codificação)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos
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49 «««I - Reautorização dos montantes remanescentes autorizados para apoiar a aplicação das Decisões (UE)
2015/1523 e (UE) 2015/1601 do Conselho ou a sua afetação a outras ações ao abrigo dos programas
nacionais

Relatório: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à reautorização dos montantes
remanescentes autorizados para apoiar a aplicação das Decisões (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 do
Conselho ou à sua afetação a outras ações ao abrigo dos programas nacionais

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

21 ««« - Adesão de Samoa ao Acordo de Parceria provisório UE-Estados do Pacífico

Recomendação: David Martin (A8-0376/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à adesão de Samoa ao Acordo de Parceria
provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do Pacífico, por outro

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

44 « - Nomeação do Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Relatório sobre a proposta de nomeação do Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central
Europeu

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

17 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2018/003
EL/Attica publishing

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura apresentada pela Grécia – EGF/2018/003
EL/Attica publishing)

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

40 À«««I - Reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas

Relatório: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as normas do
Regulamento (UE) 2016/399 aplicáveis à reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

20 À«««I - Regras comuns de exploração dos serviços aéreos

Relatório: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 1008/2008 relativo a regras comuns dos serviços aéreos na Comunidade

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

48 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Dicromato de sódio

Propostas de resolução

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]
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37 À - O escândalo Cum Ex: a criminalidade financeira e as lacunas no atual quadro legislativo

Propostas de resolução

RC B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Debate: 23/10/2018)

27 À - Papel do serviço alemão de assistência social à juventude (Jugendamt) em litígios familiares
transfronteiriços

Proposta de resolução

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Debate: 15/11/2018)

43 À - OMC: rumo a seguir

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

[2018/2084(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

8 À - Relatório de 2018 sobre a Sérvia

Relatório: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

5 À - Relatório de 2018 sobre o Kosovo

Relatório: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

4 À - Relatório de 2018 sobre a antiga República jugoslava da Macedónia

Relatório: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

6 À - Relatório de 2018 sobre a Albânia

Relatório: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

7 À - Relatório de 2018 sobre o Montenegro

Relatório: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

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

Relatório: Wajid Khan (A8-0403/2018)

[2018/2117(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos
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45 À - Situação das mulheres com deficiência

Propostas de resolução

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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