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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 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 24:00 Debates

37 • Preparação da reunião do Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro de 2018

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2871(RSP)]

107 • Resultados da reunião do Eurogrupo e preparação da Cimeira do Euro

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2972(RSP)]

56 - Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das políticas
da UE

Relatório: Yana Toom (A8-0400/2018)

[2018/2090(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

83 «««I - Coordenação dos sistemas de segurança social

Relatório: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança social e o Regulamento (CE) n.º
987/2009 que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

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

82 «««I - Instituição de uma Autoridade Europeia do Trabalho

Relatório: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui uma
Autoridade Europeia do Trabalho

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

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

86 À«««I - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração: reautorização dos montantes remanescentes

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

[2018/0371(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

(Votação parcial: 29/11/2018)
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94 À«««I - Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE)

Relatório: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

[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)

[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)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

49 À«««I - Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop)

Relatório: Anne Sander (A8-0273/2017)

[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)

[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)

[2016/0256(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

74 À«««I - Complementar a legislação da UE em matéria de homologação no que diz respeito à saída do Reino
Unido da União Europeia

Relatório: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que complementar a
legislação da UE em matéria de homologação no que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia

[2018/0220(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

85 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Limites máximos de resíduos de acetamipride no
interior de determinados produtos

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]

109 À - Vistos humanitários

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre os vistos humanitários

[2018/2271(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



 

15:00 - 24:00     
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98 À«««I - Código Comunitário de Vistos

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 810/2009 que estabelece o Código Comunitário de Vistos (Código de Vistos)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

52 À« - Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, no que diz respeito à aplicação temporária de
um mecanismo generalizado de autoliquidação em relação ao fornecimento ou prestação de certos
bens e serviços acima de um determinado limiar

Relatório: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

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 que diz respeito à aplicação temporária de um mecanismo
generalizado de autoliquidação em relação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços acima de
um determinado limiar

[2016/0406(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

47 À - Aplicação integral das disposições do acervo de Schengen na Bulgária e na Roménia

Relatório: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

18 À - Mobilidade militar

Relatório: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

57 À - Nova Agenda Europeia para a Cultura

Relatório: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

29 À • Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo

Relatório: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Relatório sobre os resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o
Terrorismo

[2018/2044(INI)]

Comissão Especial sobre o Terrorismo



Debate conjunto - Acordo de Parceria UE-Japão

 
Encerramento da discussão conjunta
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25 ««« • Acordo de Parceria Económica UE-Japão

Recomendação: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Recomendação sobre a decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de
Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

32 À • Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução)

Relatório: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre a proposta de
decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria Económica entre a
União Europeia e o Japão

[2018/0091M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

54 ««« • Acordo de Parceria Estratégica UE-Japão

Recomendação: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União Europeia, do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia
e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Japão, por outro

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

75 À • Acordo de Parceria Estratégica UE-Japão (resolução)

Relatório: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre a proposta de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo
de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os Estados-Membros, por um lado,
e o Japão, por outro

[2018/0122M(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

113 À • Adequação da proteção de dados pessoais no Japão

Declaração da Comissão

[2018/2979(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

114 • O acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre o caso de Selahattin
Demirtaş

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2018/2980(RSP)]



Debate conjunto - Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de

Segurança e Defesa (artigo 36.° do TUE)

 
Encerramento da discussão conjunta

5 5Terça-feira, 11 de dezembro de 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

28 À • Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum

Relatório: David McAllister (A8-0392/2018)

Relatório sobre o relatório anual sobre a execução da Política Externa e de
Segurança Comum

[2018/2097(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

30 À • Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa

Relatório: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Relatório referente ao relatório anual sobre a execução da política comum de
segurança e defesa

[2018/2099(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

27 À • Relatório Anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a
política da União Europeia nesta matéria

Relatório: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Relatório sobre o relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a
política da União Europeia nesta matéria

[2018/2098(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

16 À • Acordo de Associação UE-Ucrânia

Relatório: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Relatório sobre a aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia

[2017/2283(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

96 À • Novo orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019

Relatório: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o segundo projeto de orçamento geral da
União Europeia para o exercício de 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

91 À«««I • Criação do Mecanismo Interligar a Europa

Relatório: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o Mecanismo Interligar a Europa e revoga os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE)
n.º 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Comissão dos Transportes e do Turismo



 
Debate conjunto - Horizonte Europa

 
Encerramento da discussão conjunta
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92 À«««I • Criação do Fundo Europeu de Defesa

Relatório: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o Fundo Europeu de Defesa

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

89 À«««I • Criação do Horizonte Europa – definição das suas regras de participação e
difusão

Relatório: Dan Nica (A8-0401/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece o Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e
que define as suas regras de participação e difusão

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

88 À«««I • Programa de execução do Horizonte Europa

Relatório: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa — Programa-
Quadro de Investigação e Inovação

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
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