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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
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08:30 - 11:20
11:30 - 13:30

Debates
VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

08:30 - 11:20
75

• Distribuição de alimentos às pessoas mais necessitadas na União
Declaração da Comissão
[2012/2565(RSP)]

41

À

• Banco Europeu de Investimento - Relatório Anual de 2010
Relatório: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)
Relatório sobre o Banco Europeu de Investimento (BEI) - Relatório Anual de 2010
[2011/2186(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental
Na presença de Werner Hoyer, Presidente do BEI

27

À

• Relatório de 2010 sobre a cidadania da União
Relatório: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)
Relatório referente ao relatório de 2010 sobre a cidadania da União - Eliminar os
obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos da UE
[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]
Comissão das Petições

11:30 - 13:30
23

«««

VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
- Grupo Internacional de Estudo da Borracha
Recomendação: Vital Moreira (A7-0060/2012)
Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, pela União Europeia, dos
estatutos e do regulamento interno alterados do Grupo Internacional de Estudo da Borracha
[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]
Comissão do Comércio Internacional
Artigo 138.º do Regimento

43

- Direitos dos passageiros dos transportes aéreos
Relatório: Keith Taylor (A7-0053/2012)
Relatório sobre o funcionamento e a aplicação dos direitos adquiridos dos passageiros dos transportes aéreos
[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]
Comissão dos Transportes e do Turismo
Artigo 138.º do Regimento

83

- Pedido de defesa da imunidade parlamentar de Luigi de Magistris
Relatório: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)
Relatório sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris
[2011/2064(IMM)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
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82

- Pedido de defesa da imunidade parlamentar de Luigi de Magistris
Relatório: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)
Relatório sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris
[2011/2097(IMM)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

81

- Pedido de defesa da imunidade parlamentar de Luigi de Magistris
Relatório: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)
Relatório sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris
[2011/2098(IMM)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

84

- Pedido de defesa da imunidade parlamentar de Luigi de Magistris
Relatório: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)
Relatório sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Luigi de Magistris
[2011/2189(IMM)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

2

76

À «««II - Fundo Europeu para os Refugiados para o período 2008 a 2013
Recomendação para segunda leitura: Rui Tavares (A7-0063/2012)
[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

51

À «««II - Controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização
Recomendação para segunda leitura: Vital Moreira (A7-0078/2012)
Recomendação para a segunda leitura sobre a posição do Conselho tendo em vista a aprovação do
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n. º 428/2009 que cria
um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de
dupla utilização
[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]
Comissão do Comércio Internacional

45

À «««I

- Derivados OTC, contrapartes centrais e repositórios de transações
Relatório: Werner Langen (A7-0223/2011)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados
OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações
[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Debate: 04/07/2011

42

À «««I

- Prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos
devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos)
Relatório: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)
Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2004/40/CE relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos) (18.ª diretiva especial na
aceção do n.º 1 do artigo 16.º da Diretiva 89/391/CEE)
[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
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34

À«

- Cooperação administrativa no domínio dos impostos especiais de consumo
Relatório: David Casa (A7-0044/2012)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à cooperação administrativa no domínio dos
impostos especiais de consumo
[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

35

À

- Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2013 - Secção I - Parlamento
Relatório: Derek Vaughan (A7-0062/2012)
[2012/2006(BUD)]
Comissão dos Orçamentos

58

À

- Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura FEG/2011/006
ES/Comunidade Valenciana - Construção de edifícios, Espanha
Relatório: Barbara Matera (A7-0066/2012)
Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional, de 17
de maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a
boa gestão financeira (candidatura FEG/2011/006 ES/Comunidade Valenciana - Construção de edifícios,
Espanha)
[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]
Comissão dos Orçamentos

38

À

- Alteração do Regimento tendo em conta a evolução das relações do Parlamento Europeu com as
instituições representantes dos governos nacionais após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa
Relatório: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)
Relatório sobre a alteração do Regimento tendo em conta a evolução das relações do Parlamento Europeu
com as instituições representantes dos governos nacionais após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa
[2011/2266(REG)]
Comissão dos Assuntos Constitucionais

80

À

- Situação na Bielorrússia
Propostas de resolução
RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012
[2012/2581(RSP)]
Debate: 14/03/2012

79

À

- Nomeação dos membros da Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o
Branqueamento de Capitais
[2012/2585(RSO)]

7

À

- Dotação Europeia para a Democracia
Relatório: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)
Relatório que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente às
modalidades da eventual criação de uma Dotação Europeia para a Democracia (DED)
[2011/2245(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

10

À

- Relatório sobre o alargamento relativo à Sérvia
Propostas de resolução
B7-0188/2012
[2011/2886(RSP)]
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9

À

- Relatório sobre o alargamento relativo ao Kosovo
Propostas de resolução
B7-0187/2012
[2011/2885(RSP)]

8

À

- Relatório sobre o alargamento relativo à Turquia
Propostas de resolução
B7-0189/2012
[2011/2889(RSP)]

60

À

- Relatório sobre o alargamento relativo ao Montenegro
Propostas de resolução
B7-0190/2012
[2011/2890(RSP)]

67

À

- Enquadramento do governo das sociedades para as empresas europeias
Relatório: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)
[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

41

À

- Banco Europeu de Investimento - Relatório Anual de 2010
Relatório: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)
[2011/2186(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental

27

À

- Relatório de 2010 sobre a cidadania da União
Relatório: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)
[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]
Comissão das Petições
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