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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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08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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08:30 - 10:00 Debates

10:00 - 12:20 Debates

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 17:00 Debates

17:00 - 18:00 VOTAÇÃO (declarações de voto orais previstas para quinta-feira)

18:00 - 24:00 Debates (ou no final das votações)

106 • Saída do Reino Unido da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2970(RSP)]

11 • Debate com o Presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
sobre o futuro da Europa

[2018/2748(RSP)]

61 - Encerramento das contas do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO) relativas ao
exercício de 2016

Proposta de decisão

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Proposta de resolução, apresentada nos termos do artigo 108.º, n.º 6 do Regimento, solicitando o
parecer do Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade com os Tratados da proposta de Acordo UE-
Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 do Acordo Euro-Mediterrânico

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Acordo entre a UE e o Reino de Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao Acordo
Euro-Mediterrânico (Resolução)

Relatório: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do Conselho
relativa à conclusão do acordo sob forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e o Reino de Marrocos
sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre
as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro

[2018/0256M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional
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28 ««« - Acordo UE-Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao Acordo Euro-Mediterrânico

Recomendação: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo sob forma de Troca
de Cartas entre a União Europeia e o Reino de Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao
Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-
Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

104 ««« - Acordo UE-China no respeitante ao processo de resolução de litígios DS492 no âmbito da OMC -
Medidas que afetam as concessões pautais de determinados produtos à base de carne de aves de
capoeira

Recomendação: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo
sob a forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a República Popular da China no respeitante ao
processo DS492 União Europeia — Medidas que afetam as concessões pautais de determinados produtos à
base de carne de aves de capoeira

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

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

Relatório: Maria Arena (A8-0445/2018)

[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)

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

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

88 À«««I - Disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (Interreg)

Relatório: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

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

Comissão do Desenvolvimento Regional

98 À«««I - Repartição dos contingentes pautais incluídos na lista da União no âmbito da OMC na sequência da
saída do Reino Unido da União

Relatório: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à repartição dos
contingentes pautais incluídos na lista da União no âmbito da OMC na sequência da saída do Reino Unido
da União e que altera o Regulamento (CE) n.º 32/2000 do Conselho

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

43 À - Relatório sobre o procedimento de autorização da União para pesticidas

Relatório: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Comissão Especial sobre o Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     VOTAÇÃO (declarações de voto orais previstas para quinta-feira)
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105 • Reforço do ensino, da investigação e da memória do passado totalitário na Europa

Debate sobre temas de atualidade (artigo 153.º-A do Regimento)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2017

Relatório: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2017

[2018/2103(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

86 « - Estabelecimento de um programa financeiro específico para o desmantelamento de instalações
nucleares e a gestão de resíduos

Relatório: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece um programa financeiro específico
para o desmantelamento de instalações nucleares e a gestão de resíduos e que revoga o Regulamento
(Euratom) n.º 1368/2013 do Conselho

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

Relatório: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

85 À«««I - Criação do programa InvestEU

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

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

Comissão dos Orçamentos

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

42 À« - Título de viagem provisório da UE

Relatório: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que cria um título de viagem provisório da UE e que
revoga a Decisão 96/409/PESC

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

52 À« - Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o período
de 2021-2025

Relatório: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o Programa de Investigação e
Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o período de 2021-2025, que complementa o
Horizonte Europa – Programa Quadro de Investigação e Inovação

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia



 

18:00 - 24:00     Debates (ou no final das votações)
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29 À - Relatório Anual do BCE 2017

Relatório: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

22 À - União bancária – Relatório anual de 2018

Relatório: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

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

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

[2018/2010(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

59 À - Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2017

Relatório: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

31 À • Medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais

Relatório: Lara Comi (A8-0456/2018)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2011/7/UE que estabelece medidas de luta contra
os atrasos de pagamento nas transações comerciais

[2018/2056(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

46 À • Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento

Relatório: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Relatório sobre o relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de
Investimento

[2018/2161(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Com a presença de Werner Hoyer, Presidente do BEI

47 • Relatório anual sobre o controlo das atividades financeiras do BEI em 2017

Relatório: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Relatório sobre o Relatório anual sobre o controlo das atividades financeiras do BEI em
2017

[2018/2151(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

Com a presença de Werner Hoyer, Presidente do BEI
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94 À«««I • Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz
respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a
proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito
ao Estado de direito nos Estados-Membros

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

84 À«««I • Instituição do programa «Fiscalis» para a cooperação no domínio aduaneiro

Relatório: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

92 À«««I • Criação do Programa «Direitos e Valores»

Relatório: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o programa «Direitos e Valores»

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

48 « • Programa de assistência ao desmantelamento nuclear da central nuclear de Ignalina
na Lituânia

Relatório: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece o programa de
assistência ao desmantelamento nuclear da central nuclear de Ignalina na Lituânia
(programa Ignalina) e revoga o Regulamento (UE) n.º 1369/2013 do Conselho

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
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