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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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09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 21:00

Debates
VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
Debates

09:00 - 11:50
Discussão conjunta - Acesso das PME aos Fundos Estruturais e definição de PME
106

• Acesso das PME aos Fundos Estruturais
Declarações do Conselho e da Comissão
[2012/2642(RSP)]

107

• Avaliação da definição de PME
Declarações do Conselho e da Comissão
[2012/2638(RSP)]
Encerramento da discussão conjunta

122 À

• Situação na Ucrânia, o caso de Yulia Tymoshenko
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2658(RSP)]
A votação terá lugar na quinta-feira.

12:00 - 14:00
60

«

VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
- Valores faciais e especificações técnicas das moedas em euros destinadas a circulação
Relatório: Hans-Peter Martin (A7-0440/2011)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 975/98 de 3 de
maio de 1998 relativo aos valores faciais e às especificações técnicas das moedas em euros destinadas a
circulação
[2011/0128(NLE)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Artigo 138.º do Regimento

70

- Estratégia de Segurança Interna da União Europeia
Relatório: Rita Borsellino (A7-0143/2012)
[2010/2308(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Artigo 138.º do Regimento

27

- Abordagem da UE ao direito penal
Relatório: Cornelis de Jong (A7-0144/2012)
[2010/2310(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Artigo 138.º do Regimento
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- Estratégia de reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis
Relatório: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)
[2011/2272(INI)]
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
Artigo 138.º do Regimento

61

À «««I

- Emissão de moedas de euro
Relatório: Hans-Peter Martin (A7-0439/2011)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à emissão de
moedas de euro
[2011/0131(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Artigo 138.º do Regimento

69

À

- Painel de Avaliação do Mercado Interno
Relatório: Simon Busuttil (A7-0153/2012)
[2011/2155(INI)]
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

73

À

- A perspetiva de 2020 para as mulheres na Turquia
Relatório: Emine Bozkurt (A7-0138/2012)
[2011/2066(INI)]
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

58

À

- Alteração do Regimento do Parlamento Europeu relativa à execução da Iniciativa de Cidadania
Europeia
Relatório: Zita Gurmai (A7-0148/2012)
Relatório sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu relativa à execução da Iniciativa de
Cidadania Europeia
[2011/2302(REG)]
Comissão dos Assuntos Constitucionais

15:00 - 21:00
125

• Preparação da Cimeira informal da UE - Investimento, crescimento e emprego
Declarações do Conselho e da Comissão
[2012/2645(RSP)]

121 À

• Luta contra a homofobia na Europa
Declarações do Conselho e da Comissão
[2012/2657(RSP)]
A votação terá lugar na quinta-feira.
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48

À «««I

• Alteração do Regulamento (CE) n.º 302/2009 que estabelece um plano plurianual de
recuperação do atum rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo
Relatório: Raül Romeva i Rueda (A7-0449/2011)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n.º 302/2009 que estabelece um plano plurianual de
recuperação do atum rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo
[COM(2011)0330 - C7-0154/2011 - 2011/0144(COD)]
Comissão das Pescas

74

À

• UE e China: desequilíbrio comercial?
Relatório: Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)
UE e China: desequilíbrio comercial?
[2010/2301(INI)]
Comissão do Comércio Internacional

119

• Acordo Comercial entre a UE, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro
Pergunta oral
Vital Moreira, Bernd Lange, Mário David (O-000107/2012 - B7-0114/2012)
Comissão do Comércio Internacional
Comissão
Acordo Comercial entre a União Europeia por um lado e a Colômbia e o Peru por outro
(2011/0249(NLE))

[2012/2628(RSP)]
A votação terá lugar num futuro período de sessões.
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