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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

39 À • Relatório sobre os crimes financeiros e a elisão e evasão fiscais

Relatório: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Relatório sobre os crimes financeiros e a elisão e evasão fiscais

[2018/2121(INI)]

Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais

117 À • Situação do Estado de direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente
em Malta e na Eslováquia

Pergunta oral

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
A situação do Estado de direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente em Malta e na
Eslováquia

[2018/2965(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

140 À«««I • Abolição das mudanças de hora sazonais

Relatório: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
abolição das mudanças de hora sazonais e que revoga a Diretiva 2000/84/CE

[2018/0332(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

42 À«««I • Regras comuns para o mercado interno da eletricidade

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
a regras comuns para o mercado interno da eletricidade (reformulação)

[2016/0380(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

14 À«««I • Mercado interno da eletricidade

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao mercado interno da eletricidade (reformulação)

[2016/0379(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
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26 À«««I • Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia

Relatório: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria uma Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da
Energia (reformulação)

[2016/0378(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

43 À«««I • Preparação para riscos no setor da eletricidade

Relatório: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à preparação para riscos no setor da eletricidade e que revoga a Diretiva
2005/89/CE

[2016/0377(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

107 «««I • Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores

Relatório: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
ações coletivas para proteger interesses coletivos dos consumidores, que revoga a Diretiva
2009/22/CE

[2018/0089(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

169 À • Desenvolvimentos recentes sobre o escândalo «Dieselgate»

Declaração da Comissão

[2019/2670(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

133 À«««I • Rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros
essenciais

Relatório: Michał Boni (A8-0086/2019)

Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros
essenciais e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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