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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 - 10:00     
 
Debate conjunto - Equilíbrio entre homens e mulheres

 
Encerramento da discussão conjunta

 

10:00 - 12:00     

 

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

10:00 - 12:00 Debates

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

37 • Mulheres nos conselhos de administração

Pergunta oral

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 -
B8-0002/2019)
Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu
Conselho
Proposta de diretiva relativa às mulheres em conselhos de administração

[2019/2513(RSP)]

38 • Equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não-executivo
das empresas

Pergunta oral

Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia
Conselho
Proposta de Diretiva relativa ao equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador
não-executivo das empresas

[2019/2514(RSP)]

4 • Debate com Juha Sipilä, primeiro-ministro da Finlândia, sobre o Futuro da Europa

[2018/2773(RSP)]

39 À - Alterações ao Regimento do Parlamento

Relatório: Richard Corbett (A8-0462/2018)

[2018/2170(REG)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

33 «««I - Código Aduaneiro da União: inclusão do município de Campione d’Italia e das águas italianas do lago
de Lugano no território aduaneiro da União

Relatório: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 952/2013, que estabelece o Código Aduaneiro da União

[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
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52 «««I - Regras relativas aos pagamentos diretos e ao apoio ao desenvolvimento rural nos exercícios de 2019 e
2020

Relatório: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os
Regulamentos (UE) n.º 1305/2013 e (UE) n.º 1307/2013 no respeitante a determinadas regras relativas aos
pagamentos diretos e ao apoio ao desenvolvimento rural nos exercícios de 2019 e 2020

[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

7 « - Adesão da República Dominicana à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto
Internacional de Crianças

Relatório: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza a Áustria, Chipre, a Croácia, a Dinamarca, o
Luxemburgo, Portugal, a Roménia e o Reino Unido a aceitar, no interesse da União Europeia, a adesão da
República Dominicana à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de
Crianças

[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

8 « - Adesão do Equador e da Ucrânia à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto
Internacional de Crianças

Relatório: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza a Áustria a aceitar, no interesse da União
Europeia, a adesão do Equador e da Ucrânia à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto
Internacional de Crianças

[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

9 « - Adesão das Honduras à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de
Crianças

Relatório: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza a Áustria e a Roménia a aceitar, no interesse
da União Europeia, a adesão das Honduras à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto
Internacional de Crianças

[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

10 « - Adesão da Bielorrússia e do Usbequistão à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do
Rapto Internacional de Crianças

Relatório: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza a Áustria, o Luxemburgo e a Roménia a
aceitar, no interesse da União Europeia, a adesão da Bielorrússia e do Usbequistão à Convenção da Haia de
1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças

[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

11 « - Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia, incluindo as relações entre a União
Europeia, a Gronelândia e a Dinamarca

Relatório: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à associação dos países e territórios ultramarinos
à União Europeia, incluindo as relações entre a União Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o Reino da
Dinamarca, por outro («Decisão de Associação Ultramarina»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]

Comissão do Desenvolvimento
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5 - Relatório anual 2017 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a
fraude

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

[2018/2152(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

12 À«««I - Implementação e funcionamento do nome de domínio de topo .eu

Relatório: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

13 À«««I - Harmonização do Rendimento Nacional Bruto a preços de mercado («Regulamento RNB»)

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à harmonização
do Rendimento Nacional Bruto a preços de mercado («Regulamento RNB»), que revoga a Diretiva
89/130/CEE, Euratom do Conselho, e o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 do Conselho

[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

44 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: colza geneticamente modificada Ms8, Rf3 e Ms8 ×
Rf3

B8-0073/2019

[2019/2521(RSP)]

45 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: milho geneticamente modificado 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1)

B8-0074/2019

[2019/2522(RSP)]

46 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: milho geneticamente modificado MON 87403
(MON-874Ø3-1)

B8-0075/2019

[2019/2523(RSP)]

47 À - Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: algodão geneticamente modificado GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985

B8-0076/2019

[2019/2524(RSP)]

50 À - Situação na Venezuela

Propostas de resolução

B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019

[2019/2543(RSP)]

6 À - Relatório anual sobre a política da concorrência

Relatório: Michel Reimon (A8-0474/2018)

[2018/2102(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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