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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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12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 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)

129 • Documento de reflexão sobre uma Europa Sustentável até 2030

Declaração da Comissão

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo
Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas, e regras financeiras para estes Fundos

Relatório: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o
Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas, e regras financeiras para estes Fundos e o Fundo para o Asilo e a
Migração, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e
dos Vistos

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

118 À - Calendário de sessões do Parlamento - 2020

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Agência Europeia de Controlo das Pescas

Relatório: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma
Agência Europeia de Controlo das Pescas (codificação)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

90 «««I - Informatização dos movimentos e dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo

Relatório: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à informatização dos
movimentos e dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo (reformulação)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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65 «««I - Lei aplicável à oponibilidade da cessão de créditos a terceiros

Relatório: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à legislação
aplicável à oponibilidade a terceiros da cessão de créditos

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

42 «««I - Programa de intercâmbio, assistência e formação para proteção do euro contra a falsificação para o
período de 2021-2027 (Programa Pericles IV)

Relatório: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um
programa de ação em matéria de intercâmbio, de assistência e de formação para a proteção do euro contra a
falsificação para o período de 2021-2027 («programa Pericles IV»)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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

Recomendação: David Martin (A8-0053/2019)

[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)

[2018/0093M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

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

Recomendação: David Martin (A8-0054/2019)

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

Comissão do Comércio Internacional

15 À - Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Singapura (resolução)

Relatório: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

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

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

[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)

[2018/0403M(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos



 

15:00 - 17:00     
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69 ««« - Tratado que institui uma Comunidade dos Transportes

Recomendação: Karima Delli (A8-0022/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Tratado que institui uma Comunidade dos Transportes

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

102 - Relatório de 2018 sobre a Bósnia-Herzegovina

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

[2018/2148(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

89 À«««I - Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu
Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e regras
financeiras para estes Fundos

Relatório: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

107 À«««I - Programa «Justiça»

Relatório: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

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

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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

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

[2018/2094(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

112 • Uma fiscalidade equitativa para uma sociedade justa

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

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Avaliação das tecnologias de saúde

Relatório: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à avaliação das tecnologias de saúde e que altera a Diretiva 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 01/10/2018, votação: 03/10/2018)



17:00 - 18:00     VOTAÇÃO (declarações de voto orais previstas para quinta-feira)
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75 «««I - Cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria
civil ou comercial

Relatório: Emil Radev (A8-0477/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 1206/2001 do Conselho, de 28 de maio de 2001, relativo à cooperação entre os tribunais dos
Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou comercial

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

76 «««I - Citação e notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-
Membros

Relatório: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à citação e notificação dos atos judiciais
e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros (citação e notificação de atos)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

115 «««I - Regras comuns que garantem a conectividade rodoviária fundamental do transporte de mercadorias
no contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União

Relatório: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às regras comuns
que garantem a conectividade rodoviária fundamental do transporte de mercadorias no contexto da saída do
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

116 «««I - Regras comuns que garantem a conectividade aérea fundamental no contexto da saída do Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União

Relatório: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a certos aspetos
da segurança da aviação no contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da
União

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

117 «««I - Segurança da aviação no contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da
União

Relatório: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a certos aspetos
da segurança da aviação no contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da
União

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo
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124 ««« - GATS: ajustamentos compensatórios necessários em resultado da adesão da Chéquia, da Estónia, de
Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Áustria, da Polónia, da Eslovénia, da
Eslováquia, da Finlândia e da Suécia à UE

Recomendação: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração dos acordos relevantes ao
abrigo do artigo XXI do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços com a Argentina, a Austrália, o Brasil,
o Canadá, a China, o Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês), a
Colômbia, Cuba, o Equador, Hong Kong (China), a Índia, o Japão, a Coreia, a Nova Zelândia, as Filipinas, a
Suíça e os Estados Unidos sobre os necessários ajustamentos compensatórios em resultado da adesão da
Chéquia, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Áustria, da Polónia, da
Eslovénia, da Eslováquia, da Finlândia e da Suécia à União Europeia

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

91 À«««I - Medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes

Relatório: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às medidas para
facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

70 À«««I - Seguro de veículos automóveis

Relatório: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2009/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativa ao seguro de
responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização do cumprimento da
obrigação de segurar esta responsabilidade

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

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

Propostas de resolução

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

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

Propostas de resolução

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Utilização da canábis para fins terapêuticos

Propostas de resolução

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018

Relatório: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Relatório sobre as deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018

[2018/2280(INI)]

Comissão das Petições



18:00 - 24:00     Debates (ou no final das votações)
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132 À • Futuro do Tratado INF e impacto na UE

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

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Quadro para a análise dos investimentos estrangeiros diretos na União Europeia

Relatório: Franck Proust (A8-0198/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um quadro para a análise de investimentos diretos estrangeiros na União
Europeia

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

35 À«««I • Interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem rodoviária e facilitação do
intercâmbio transfronteiriço de informações sobre a falta de pagamento das taxas
rodoviárias na União

Relatório: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem rodoviária e que facilita o
intercâmbio transfronteiras de informações sobre o não pagamento de taxas rodoviárias na
União (reformulação)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

59 À«««I • Reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-
Membro

Relatório: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-
Membro

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

72 À«««I • Encargos de pagamentos transfronteiriços na União e encargos de conversão cambial

Relatório: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n.º 924/2009 no que respeita a determinados encargos de
pagamentos transfronteiriços na União e aos encargos de conversão cambial

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

106 À«««I • Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte
em autocarro

Relatório: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n.º 1073/2009 que estabelece regras comuns para o acesso ao
mercado internacional dos serviços de transporte em autocarro

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo
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114 À • NAIADES II - Um programa de ação para apoiar o transporte por via navegável
interior

Declaração da Comissão

[2018/2882(RSP)]

133 À • Ameaças para a segurança relacionadas com o aumento da presença tecnológica
chinesa na UE e eventuais medidas a nível da UE com vista à redução das mesmas

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2575(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões
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