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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     
 

Breve apresentação dos seguintes relatórios:

 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 135.º do Regimento)
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09:00 - 11:50 Debates

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

15:00 - 16:00 Debates

34 À • Integração diferenciada

Relatório: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Relatório sobre integração diferenciada

[2018/2093(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

30 À • Inquérito estratégico OI/2/2017 da Provedora de Justiça sobre a transparência
dos debates legislativos nas instâncias preparatórias do Conselho da UE

Relatório: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Relatório sobre o inquérito estratégico OI/2/2017 da Provedora de Justiça sobre a
transparência dos debates legislativos nas instâncias preparatórias do Conselho da
UE

[2018/2096(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Comissão das Petições

110 À • Azerbaijão, nomeadamente o caso de Mehman Huseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudão

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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9 • Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da
democracia e do primado do direito (artigo 135.º do Regimento)

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

Relatório: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

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

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

Relatório: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

21 - Reivindicações transfronteiriças de devolução de obras de arte e bens culturais pilhados em conflitos
armados e guerras

Relatório: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Relatório sobre reivindicações transfronteiriças de devolução de obras de arte e bens culturais pilhados em
conflitos armados e guerras

[2017/2023(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

118 «««I - Transformações, fusões e cisões transfronteiriças

Relatório: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

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

117 «««I - Estabelecimento de um plano plurianual para as pescarias que exploram as unidades populacionais
demersais no mar Mediterrâneo Ocidental

Relatório: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Comissão das Pescas

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

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)

[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)

[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)

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

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



 

15:00 - 16:00     
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87 À« - Instrumento Europeu para a Segurança Nuclear que complementa o Instrumento de Vizinhança,
Desenvolvimento e Cooperação Internacional

Relatório: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Conselho que cria o Instrumento Europeu para a Segurança
Nuclear que complementa o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional com
base no Tratado Euratom

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

Relatório: Lara Comi (A8-0456/2018)

[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)

[2018/2161(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

34 À - Integração diferenciada

Relatório: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

30 À - Inquérito estratégico OI/2/2017 da Provedora de Justiça sobre a transparência dos debates legislativos
nas instâncias preparatórias do Conselho da UE

Relatório: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Comissão das Petições

78 • Proteção do arroz da UE

Pergunta oral

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Comissão
Defesa do arroz da UE

[2018/2957(RSP)]
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