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Legenda dos símbolos utilizados
Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
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

À = Prazos de entrega ´ = Prazos se solicitados 6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos
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Quarta-feira, 27 de março de 2019
09:00 - 12:20
12:30 - 14:30
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 24:00

Debates
VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
Debates
VOTAÇÃO (declarações de voto orais previstas para quinta-feira)
Debates (ou no final das votações)

09:00 - 12:20
10

• Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 21 e 22 de março de 2019
Declarações do Conselho Europeu e da Comissão
[2018/2977(RSP)]
Debate conjunto - Pacote de mobilidade
113

«««I

• Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores
no setor do transporte rodoviário
Relatório: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e
estabelece regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva
2014/67/UE para o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo
A votação terá lugar no próximo período de sessões
(Debate: 03/07/2018, votação: 04/07/2018)

114

«««I

• Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e
posicionamento por meio de tacógrafos
Relatório: Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos
mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas
mínimas e períodos de repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014
no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo
A votação terá lugar no próximo período de sessões
(Debate: 03/07/2018, votação: 04/07/2018)
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«««I

2

• Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
Relatório: Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 1071/2009 e o Regulamento (CE) n.º 1072/2009
com vista à sua adaptação à evolução no setor
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo
A votação terá lugar no próximo período de sessões
(Debate: 03/07/2018, votação: 04/07/2018)

Encerramento da discussão conjunta
12:30 - 14:30

VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

134

«««I

- Recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa Emprego dos Jovens
Relatório: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa para o
Emprego dos Jovens
[2019/0027(COD)]
Comissão do Desenvolvimento Regional

149

«

- Regime geral dos impostos especiais de consumo
Relatório: Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que estabelece o regime geral dos impostos especiais de
consumo (reformulação)
[2018/0176(CNS)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

136

«

- Produtos que podem beneficiar de uma isenção ou de uma redução do imposto octroi de mer
Relatório: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão n.º 940/2014/UE no que diz respeito
aos produtos que podem beneficiar de uma isenção ou de uma redução do imposto «octroi de mer»
[2018/0417(CNS)]
Comissão do Desenvolvimento Regional

80

À «««I

- Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional
Relatório: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
[2018/0243(COD)]
Comissão dos Assuntos Externos
Comissão do Desenvolvimento

87

À «««I

- Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)
Relatório: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
[2018/0247(COD)]
Comissão dos Assuntos Externos
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15:00 - 17:00
90

À «««I

• Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente
Relatório: Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
(Debate: 22/10/2018, votação: 24/10/2018)

45

À «««I

• Produtos fertilizantes com a marcação CE
Relatório: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece regras relativas à disponibilização no mercado de produtos fertilizantes com a
marcação CE e que altera os Regulamentos (CE) n.º 1069/2009 e (CE) n.º 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
(Debate: 23/10/2017, votação: 24/10/2017)

17:00 - 18:00

VOTAÇÃO (declarações de voto orais previstas para quinta-feira)

143

«««I

- Quadro para a recuperação e a resolução de contrapartidas centrais
Relatório: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Relatório sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um
enquadramento para a recuperação e resolução das contrapartes centrais e que altera os Regulamentos (UE)
n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012 e (UE) n.º 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

155

«««I

- Prestadores europeus de serviços de financiamento coletivo (ECSP) para as empresas
Relatório: Ashley Fox (A8-0364/2018)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos prestadores
europeus de serviços de financiamento colaborativo às empresas (ECSP)
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

158

«««I

- Mercados de instrumentos financeiros
Relatório: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

112 À «««I
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- Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão
Relatório: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Comissão do Desenvolvimento Regional
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4

- Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos
comerciais ligeiros novos
Relatório: Miriam Dalli (A8-0287/2018)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
(Debate: 02/10/2018, votação: 03/10/2018)

90

À «««I

- Redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente
Relatório: Frédérique Ries (A8-0317/2018)
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
(Debate: 22/10/2018, votação: 24/10/2018)

45

À «««I

- Produtos fertilizantes com a marcação CE
Relatório: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
(Debate: 23/10/2017, votação: 24/10/2017)

131 À «««I

- Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos
durante o trabalho
Relatório: Laura Agea (A8-0382/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos
ou mutagénicos durante o trabalho
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

135 À «««I

- Regras comuns para certos transportes combinados de mercadorias entre Estados-Membros
Relatório: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
92/106/CEE relativa ao estabelecimento de regras comuns para certos transportes combinados de
mercadorias entre Estados-Membros
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

146

«««I
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- Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas empresas e
sucursais
Relatório: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2013/34/UE no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por
determinadas empresas e sucursais
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Comissão dos Assuntos Jurídicos
(Debate: 04/07/2017, votação: 04/07/2017)
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- 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
(Debate: 13/02/2019, votação: 13/02/2019)

142 À

- Objeção nos termos do artigo 105.º, n.º 3, do Regimento: Instrumento de apoio financeiro em matéria
de fronteiras externas e de vistos
B8-0215/2019
[2018/2994(DEA)]

141 À

- Objeção nos termos do artigo 105.º, n.º 3, do Regimento: Fundo para o Asilo, a Migração e a
Integração
B8-0214/2019
[2018/2996(DEA)]

159 À

- Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: soja geneticamente modificada MON 87751 (MON87751-7)
B8-0216/2019
[2019/2603(RSP)]

160 À

- Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: milho geneticamente modificado 1507 x NK603
(DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
B8-0217/2019
[2019/2604(RSP)]

161 À

- Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: determinadas utilizações de ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) (DEZA a.s.)
B8-0218/2019
[2019/2605(RSP)]

167 À

- Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: determinadas utilizações de ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
B8-0219/2019
[2019/2606(RSP)]

162 À

- Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: determinadas utilizações de trióxido de crómio
B8-0221/2019
[2019/2654(RSP)]

116 À

- O período pós-Primavera Árabe: o rumo a seguir na região do Médio Oriente e do Norte de África
(MENA)
Relatório: Brando Benifei (A8-0077/2019)
[2018/2160(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos
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18:00 - 24:00

6

Debates (ou no final das votações)

132 À «««I

• Lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para
transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão
isentos dessa obrigação (Kosovo)
Relatório: Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho que fixa a lista dos países terceiros
cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e
a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
(Votação: 13/09/2018)

105 À

• Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento
Europeu
Relatório: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Relatório sobre a previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício
de 2020
[2019/2003(BUD)]
Comissão dos Orçamentos

144

«««I

• Qualidade da água destinada ao consumo humano
Relatório: Michel Dantin (A8-0288/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
qualidade da água destinada ao consumo humano (reformulação)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
(Debate: 22/10/2018, votação: 23/10/2018)
Debate conjunto - Interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE

153 À «««I

637.634/OJ

• Interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE no domínio da
cooperação policial e judiciária, do asilo e da migração
Relatório: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Relatório sobre a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à criação de um quadro para a interoperabilidade entre os sistemas
de informação da UE (cooperação policial e judiciária, asilo e migração) e que altera
o [Regulamento (UE) 2018/XX [Regulamento Eurodac],] o Regulamento (UE)
2018/XX [Regulamento relativo ao SIS no domínio da aplicação da lei], o
Regulamento (UE) 2018/XX [Regulamento ECRIS-TCN] e o Regulamento (UE)
2018/XX [Regulamento eu-LISA]
[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
A votação terá lugar no período de sessões de abril II
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7

• Interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE no domínio das
fronteiras e dos vistos
Relatório: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Relatório sobre a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um quadro para a interoperabilidade entre os sistemas de
informação da UE (fronteiras e vistos) e que altera a Decisão 2004/512/CE do
Conselho, o Regulamento (CE) n.º 767/2008, a Decisão 2008/633/JAI do Conselho,
o Regulamento (UE) 2016/399, o Regulamento (UE) 2017/2226, o Regulamento
(UE) 2018/XX [Regulamento ETIAS], o Regulamento (UE) 2018/XX [Regulamento
relativo ao SIS no domínio dos controlos das fronteiras] e o Regulamento (UE)
2018/XX [Regulamento eu-LISA]
[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
A votação terá lugar no período de sessões de abril II

Encerramento da discussão conjunta
96

À «««I

• Aumentar a eficiência dos processos de reestruturação, insolvência e quitação
Relatório: Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
quadros jurídicos em matéria de reestruturação preventiva, à concessão de uma segunda
oportunidade e às medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos de
reestruturação, insolvência e quitação, e que altera a Diretiva 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

25

À «««I

• Exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas
transmissões em linha e à retransmissão de programas de rádio e televisão
Relatório: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a
determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de
programas de rádio e televisão
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

20

À

• Decisão relativa à criação de um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz
Relatório: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Vice-Presidente
da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança sobre a proposta da Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança, com o apoio da Comissão, ao Conselho referente a
uma decisão do Conselho que cria um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz
[2018/2237(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos
Artigo 113.º do Regimento
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