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Legenda dos símbolos utilizados
Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
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

À = Prazos de entrega ´ = Prazos se solicitados 6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos
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17:00 - 24:00

Debates

17:00 - 24:00
1

• Reinício da sessão e ordem de trabalhos

94

À «««I

• Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE)
Relatório: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga o
Regulamento (UE) n.º 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

46

À «««I

• Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos
ou mutagénicos no local de trabalho
Relatório: Claude Rolin (A8-0142/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à
exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho
[2017/0004(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

58

À «««I

• Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na
cadeia alimentar
Relatório: Renate Sommer (A8-0417/2018)
Relatório relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre
transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia
alimentar, que altera o Regulamento (CE) n.º 178/2002 [relativo à legislação alimentar
geral], a Diretiva 2001/18/CE [relativa à libertação deliberada de OGM no ambiente], o
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 [relativo aos géneros alimentícios e alimentos para
animais GM], o Regulamento (CE) n.º 1831/2003 [relativo aos aditivos na alimentação
animal], o Regulamento (CE) n.º 2065/2003 [relativo aos aromatizantes de fumo], o
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 [relativo aos materiais em contacto com géneros
alimentícios], o Regulamento (CE) n.º 1331/2008 [relativo ao procedimento de
autorização comum aplicável a aditivos alimentares, enzimas alimentares e aromas
alimentares], o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 [relativo aos produtos fitofarmacêuticos]
e o Regulamento (UE) 2015/2283 [relativo a novos alimentos]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

47

À

• Aplicação integral das disposições do acervo de Schengen na Bulgária e na Roménia
Relatório: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Relatório sobre a aplicação integral das disposições do acervo de Schengen na Bulgária e
na Roménia: supressão dos controlos nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas internas
[2018/2092(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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Debate conjunto - Agências Cedefop, EU-OSHA e Eurofound da UE
49

À «««I

• Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop)
Relatório: Anne Sander (A8-0273/2017)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional
(Cedefop) e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 337/75
[2016/0257(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

50

À «««I

• Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA)
Relatório: Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que institui a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EUOSHA), e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2062/94 do Conselho
[2016/0254(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

59

À «««I

• Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
(Eurofound)
Relatório: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que institui a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho (Eurofound) e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1365/75 do Conselho
[2016/0256(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Encerramento da discussão conjunta
Breve apresentação dos seguintes relatórios:
18

À

56

57
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• Mobilidade militar
Relatório: Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Relatório sobre a mobilidade militar
[2018/2156(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos
• Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a
definição das políticas da UE
Relatório: Yana Toom (A8-0400/2018)
Relatório sobre a educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a
tirar para a definição das políticas da UE
[2018/2090(INI)]
Comissão da Cultura e da Educação

À

• Nova Agenda Europeia para a Cultura
Relatório: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Relatório sobre a Nova Agenda Europeia para a Cultura
[2018/2091(INI)]
Comissão da Cultura e da Educação
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• Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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