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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 - 12:20 Debates

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

15:00 - 17:00 Debates

17:00 - 19:00 Debates

19:00 - 24:00 Debates

101 À«««I • Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

[2017/0309(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 30/05/2018, votação: 31/05/2018)

20 À • Utilização sustentável dos pesticidas

Relatório: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2009/128/CE para uma utilização sustentável dos
pesticidas

[2017/2284(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

25 À • Aplicação da Diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços

Relatório: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços

[2018/2108(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

74 À«««I • Requisitos mínimos para a reutilização da água

Relatório: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos requisitos mínimos para a reutilização da água

[2018/0169(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
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26 ««« - Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Costa do Marfim e a UE (2018-2024)

Recomendação: João Ferreira (A8-0030/2019)

[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)

[2018/0267M(NLE)]

Comissão das Pescas

122 - 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 de
parceria no domínio da pesca sustentável entre a UE e o Reino de Marrocos

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - Acordo de parceria UE-Marrocos no domínio da pesca sustentável

Recomendação: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria no
domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, do seu protocolo de execução
e da troca de cartas que acompanha o Acordo

[2018/0349(NLE)]

Comissão das Pescas

10 ««« - Acordo de Prevenção da Pesca Não Regulamentada no Alto-Mar no Oceano Ártico Central

Recomendação: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo de Prevenção da Pesca Não Regulamentada no Alto-Mar no Oceano Ártico Central

[2018/0239(NLE)]

Comissão das Pescas

67 ««« - Protocolo do Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de Cooperação UE-México
(adesão da Croácia)

Recomendação: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Relatório sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia e dos
Estados-Membros, do Terceiro Protocolo Adicional do Acordo de Parceria Económica, de Concertação
Política e de Cooperação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e os
Estados Unidos Mexicanos, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União
Europeia

[2017/0319(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

41 À«««I - Programa Antifraude da UE

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

[2018/0211(COD)]

Comissão do Controlo Orçamental
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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)

[2018/0074(COD)]

Comissão das Pescas

(Votação: 25/10/2018)

101 À«««I - Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 30/05/2018, votação: 31/05/2018)

74 À«««I - Requisitos mínimos para a reutilização da água

Relatório: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

87 À«««I - Homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais

Relatório: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera e corrige o
Regulamento (UE) n.º 167/2013, relativo à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e
florestais

[2018/0142(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

37 À«««I - Programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas e das estatísticas europeias

Relatório: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa
a favor do mercado único, da competitividade das empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, e das
estatísticas europeias e que revoga os Regulamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º
254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 e (UE) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

11 À« - IVA: Regime definitivo para a tributação das trocas comerciais entre os Estados-Membros

Relatório: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no respeitante à
introdução de medidas técnicas pormenorizadas relativas ao funcionamento do regime definitivo do IVA
para a tributação das trocas comerciais entre Estados-Membros

[2018/0164(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

95 À - Estratégias de integração dos ciganos

Propostas de resolução

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Debate: 30/01/2019)
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62 À - Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União

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

[2018/2111(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

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

Relatório: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[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)

[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)

[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)

[2018/2080(INL)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

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

Relatório: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

20 À - Utilização sustentável dos pesticidas

Relatório: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

25 À - Aplicação da Diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços

Relatório: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
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97 • Situação na Síria

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2019/2535(RSP)]

102 • Relatório de 2018 sobre a Bósnia-Herzegovina

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo à Bósnia-Herzegovina

[2018/2148(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

96 • Debate com o Presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, Giuseppe
Conte, sobre o Futuro da Europa

[2019/2533(RSP)]

14 ««« • Acordo de Comércio Livre UE-Singapura

Recomendação: David Martin (A8-0053/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do
Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

13 À • Acordo de Comércio Livre UE-Singapura (resolução)

Relatório: David Martin (A8-0048/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a
União Europeia e a República de Singapura

[2018/0093M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

12 ««« • Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Singapura

Recomendação: David Martin (A8-0054/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União Europeia, do Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República de Singapura, por
outro

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional



 
Encerramento da discussão conjunta
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15 À • Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Singapura (resolução)

Relatório: David Martin (A8-0049/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia do Acordo de
Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a República de Singapura, por outro

[2018/0095M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

57 ««« • Acordo de Parceria e Cooperação UE-Singapura

Recomendação: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União Europeia, do Acordo de Parceria e Cooperação entre a União
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República de Singapura, por
outro

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

93 • Acordo de Parceria e Cooperação UE-Singapura (resolução)

Relatório: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo
de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a República de Singapura, por outro

[2018/0403M(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

94 À • Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE

Pergunta oral

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Comissão
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE

[2018/2684(RSP)]

80 À • Desafios políticos e estratégias contra os tipos de cancro que afetam as mulheres e
comorbilidades conexas

Pergunta oral

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Comissão
Desafios políticos e estratégias contra os tipos de cancro que afetam as mulheres e comorbilidades
conexas

[2018/2782(RSP)]
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126 À • Os direitos das pessoas intersexuais

Perguntas orais

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Conselho
Os direitos das pessoas intersexuais

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Os direitos das pessoas intersexuais

[2018/2878(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

131 À • O futuro da lista de medidas em favor das pessoas LGBTI (2019-2023)

Pergunta oral

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu
Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia
Comissão
O futuro da lista de medidas em favor das pessoas LGBTI (2019-2023)

[2019/2573(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

86 À • Utilização da canábis para fins terapêuticos

Pergunta oral

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Utilização da canábis para fins terapêuticos

[2018/2775(RSP)]

127 • Modificação do genoma da linha germinal humana

Perguntas orais

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
Conselho
Modificação do genoma da linha germinal humana

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
Comissão
Modificação do genoma da linha germinal humana

[2019/2568(RSP)]
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