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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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14:00 - 15:15 Debates

15:15 - 17:30 Debates

17:30 - 24:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

80 • Saída do Reino Unido da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2676(RSP)]

71 • Debate com Stefan Löfven, Primeiro Ministro da Suécia, sobre o Futuro da Europa

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Regras comuns para o mercado interno do gás natural

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2009/73/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno de gás natural

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

6 À«««I • Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas

Relatório: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga o Regulamento
(UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Comissão das Pescas

41 À«««I • Plano plurianual para as pescarias que exploram as unidades populacionais
demersais no mar Mediterrâneo Ocidental

Relatório: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um plano plurianual para as pescarias que exploram as unidades populacionais
demersais no mar Mediterrâneo Ocidental

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Comissão das Pescas

(Votação: 17/01/2019)



 
Debate conjunto - Alfândega

 
Encerramento da discussão conjunta
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23 À«««I • Reforçar a segurança dos bilhetes de identidade e dos títulos de residência emitidos
aos cidadãos da União

Relatório: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa
reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de
residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que exercem o direito à livre
circulação

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

81 • Relações UE-China

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio
aduaneiro

Relatório: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece o programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

A votação terá lugar no próximo período de sessões

(Votação: 15/01/2019)

39 À«««I • Estabelecimento do instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de
controlo aduaneiro

Relatório: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, o
instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

A votação terá lugar no próximo período de sessões

(Votação: 15/01/2019)

55 À«««I • Gestão da segurança da infraestrutura rodoviária

Relatório: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2008/96/CE relativa à gestão da segurança da infraestrutura rodoviária

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

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