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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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17:00 - 24:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

41 À«««I • Programa Antifraude da UE

Relatório: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o Programa Antifraude da UE

[2018/0211(COD)]

Comissão do Controlo Orçamental

58 À«««I • Plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e
águas adjacentes, e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais

Relatório: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas
ocidentais e águas adjacentes, e para as pescarias que exploram essas unidades
populacionais, que altera o Regulamento (UE) 2016/1139, que estabelece um plano
plurianual para o mar Báltico, e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 811/2004, (CE)
n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 e (CE) n.º 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Comissão das Pescas

(Votação: 25/10/2018)

26 ««« • Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Costa do Marfim e a UE
(2018-2024)

Recomendação: João Ferreira (A8-0030/2019)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativo à celebração do
Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a União
Europeia e a República da Costa do Marfim

[2018/0267(NLE)]

Comissão das Pescas

28 • Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Costa do Marfim e a UE
(2018-2024) (resolução)

Relatório: João Ferreira (A8-0034/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de
Parceria no Domínio da Pesca entre a União Europeia e a República da Costa do
Marfim (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Comissão das Pescas



Encerramento da discussão conjunta
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62 À • Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União

Relatório: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Relatório sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da
União

[2018/2111(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

63 À • Aplicação das disposições do Tratado relativas à cooperação reforçada

Relatório: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Relatório sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas à cooperação
reforçada

[2018/2112(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

22 À • Aplicação das disposições do Tratado relativas às prerrogativas do Parlamento
em matéria de controlo político sobre a Comissão

Relatório: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Relatório sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas às prerrogativas do
Parlamento em matéria de controlo político sobre a Comissão

[2018/2113(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

64 À • Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro
institucional da UE

Relatório: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Relatório sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
no quadro institucional da UE

[2017/2089(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

33 À • Estatuto e condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)

Relatório: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Relatório sobre o projeto de regulamento do Parlamento Europeu que define o estatuto e
as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu (Estatuto do
Provedor de Justiça Europeu) e que revoga a Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

128 À • O direito ao protesto pacífico e o uso proporcionado da força

Declaração da Comissão

[2019/2569(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira
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125 À • Grandes predadores

Declaração da Comissão

[2018/3006(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

50 À • Ponto da situação do debate sobre o Futuro da Europa

Relatório: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Relatório sobre o ponto da situação do debate sobre o Futuro da Europa

[2018/2094(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

A votação realizar-se-á na quarta-feira

24 À • Uma política industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e
da robótica

Relatório: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Relatório sobre uma política industrial europeia completa no domínio da inteligência
artificial e da robótica

[2018/2088(INI)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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