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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 - 10:30     

 

10:30 - 11:30     

 

11:30 - 12:00     Sessão solene

 

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

10:30 - 11:30 Debates

11:30 - 12:00 Sessão solene

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

15:00 - 23:00 Debates

112 • Reforma da política da UE em matéria de migração e asilo face à crise humanitária
persistente no Mediterrâneo e em África

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2516(RSP)]

75 • Revisão da Presidência austríaca do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2942(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

100 • 20.º aniversário do euro

91 «««I - Estabelecimento, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, do instrumento de apoio
financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro

Relatório: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece, no âmbito
do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, o instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de
controlo aduaneiro

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

93 ««« - Celebração do Acordo relativo ao estatuto entre a UE e a Albânia no quadro das ações realizadas pela
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Albânia

Recomendação: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo relativo ao
estatuto entre a União Europeia e a República da Albânia no quadro das ações realizadas pela Agência
Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na República da Albânia

[2018/0241(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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25 ««« - Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria entre a UE e o
Quirguistão (adesão da  Croácia)

Recomendação: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à celebração, em nome da União Europeia e
dos seus Estados-Membros, do Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria
entre as Comunidade Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Quirguistão, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia

[2017/0185(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

24 - Acordo Global entre a UE e a República do Quirguistão

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

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 referente às
negociações relativas ao Acordo Global entre a UE e a República do Quirguistão

[2018/2118(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento

26 - Condução autónoma nos transportes europeus

Relatório: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

56 À«««I - Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias

Relatório: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

97 À«««I - Suspensão temporária de preferências em certos acordos celebrados entre a UE e determinados países
terceiros

Relatório: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à execução das
cláusulas de salvaguarda e de outros mecanismos que autorizam a suspensão temporária de preferências em
certos acordos celebrados entre a União Europeia e determinados países terceiros

[2018/0101(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

90 À«««I - Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro

Relatório: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa
«Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

57 À« - Alteração dos Estatutos do Banco Europeu de Investimento

Relatório: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera os Estatutos do Banco Europeu de
Investimento

[2018/0811(CNS)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais



 

15:00 - 23:00     
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19 À - Integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu

Relatório: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

20 À - Empresa Comum Europeia para o ITER e o desenvolvimento da energia de fusão

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

35 À - Avaliação da forma como o orçamento da UE é utilizado para a reforma do setor público

Relatório: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

15 À - Diretrizes da UE e mandato do Enviado Especial da UE para a promoção da liberdade de religião ou
de convicção fora da UE

Relatório: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

32 À - Igualdade de género e políticas fiscais na UE

Relatório: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

54 • Apresentação do programa de atividades da Presidência romena

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2918(RSP)]

29 À • Relatório Anual do BCE 2017

Relatório: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Relatório sobre o Relatório Anual do BCE 2017

[2018/2101(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Na presença de Mario Draghi, Presidente do BCE

22 À • União bancária – Relatório anual de 2018

Relatório: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Relatório sobre a União bancária – Relatório anual de 2018

[2018/2100(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



 
Debate conjunto - Aplicação dos acordos comerciais e de associação na América

Latina

 
Encerramento da discussão conjunta
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85 À«««I • Criação do programa InvestEU

Relatório: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o Programa InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

39 À • Aplicação do Acordo Comercial UE-Colômbia e Peru

Relatório: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Relatório sobre a aplicação do Acordo Comercial entre a União Europeia e a
Colômbia e o Peru

[2018/2010(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

27 • Relatório de execução do pilar do comércio do Acordo de Associação com a
América Central

Relatório: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Relatório sobre a execução do pilar do comércio do Acordo de Associação (AA)
com a América Central

[2018/2106(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

83 À«««I • Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG)

Relatório: Maria Arena (A8-0445/2018)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

89 À«««I • Fundo Social Europeu Mais (FSE+)

Relatório: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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88 À«««I • Disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia
(Interreg)

Relatório: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial
Europeia (Interreg), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelos
instrumentos de financiamento externo

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional
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