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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
136

• Base jurídica do mecanismo de avaliação de Schengen
Declaração do Conselho
[2012/2687(RSP)]
Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos
Discussão conjunta - Os Estados-Membros da zona euro ("pacote de duas medidas")
47

«««I

• Supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros afetados por graves
dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro
Relatório: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao reforço da supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros
afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade
financeira na área do euro
[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
A votação terá lugar na quarta-feira.

48

À «««I

• Acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e correção do
défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro
Relatório: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece disposições comuns para o acompanhamento e a avaliação dos
projetos de planos orçamentais e para a correção do défice excessivo dos EstadosMembros da área do euro
[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
A votação terá lugar na quarta-feira.

Encerramento da discussão conjunta
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12:00 - 14:00

2

VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

120

- Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) - Candidatura FEG/2011/020 ES/Comunidad
Valenciana Footwear, Espanha
Relatório: Salvador Garriga Polledo (A7-0189/2012)
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 n.º 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/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, Espanha)
[COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)]
Comissão dos Orçamentos
Artigo 138.º do Regimento

65

- Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2012: Mobilização do Fundo de Solidariedade na sequência das
inundações em Itália (Ligúria e Toscana) em 2011
Relatório: Francesca Balzani (A7-0181/2012)
Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.° 2/2012 da União
Europeia para o exercício de 2012, Secção III – Comissão
[2012/2057(BUD)]
Comissão dos Orçamentos
Artigo 138.º do Regimento

66

- Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE: inundações na Ligúria e na Toscana
Relatório: José Manuel Fernandes (A7-0182/2012)
Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo de Solidariedade da União Europeia, nos termos do ponto 26 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
[2012/2051(BUD)]
Comissão dos Orçamentos
Artigo 138.º do Regimento

67

- Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: FEG/2012/000 TA 2012 - Pedido de
assistência técnica por iniciativa da Comissão
Relatório: Jan Kozłowski (A7-0187/2012)
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 n.º 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 (FEG/2012/000 TA 2012 – assistência técnica por iniciativa da Comissão)
[2012/2058(BUD)]
Comissão dos Orçamentos

26

À

- Cooperação para o desenvolvimento com a América Latina
Relatório: Ricardo Cortés Lastra (A7-0159/2012)
[2011/2286(INI)]
Comissão do Desenvolvimento

25

À

- Atividades de voluntariado transfronteiras na UE
Relatório: Marco Scurria (A7-0166/2012)
[2011/2293(INI)]
Comissão da Cultura e da Educação
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61

À

- Proteção das infraestruturas críticas da informação: para uma cibersegurança mundial
Relatório: Ivailo Kalfin (A7-0167/2012)
[2011/2284(INI)]
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

90

À

- Cooperação em matéria de política energética com parceiros para além das nossas fronteiras
Relatório: Edit Herczog (A7-0168/2012)
[2012/2029(INI)]
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

15:00 - 21:00
71

À

130

75

• Representante Especial da UE para os Direitos Humanos
Relatório: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
Recomendação ao Conselho sobre o Representante Especial da UE para os Direitos
Humanos
[2012/2088(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos
• Relatório anual sobre os direitos humanos
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2683(RSP)]
Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos

À

• Negociações relativas ao Tratado sobre o Comércio de Armas das Nações Unidas
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2636(RSP)]

115 À

• Últimos desenvolvimentos no Médio Oriente, incluindo a situação na Síria
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2672(RSP)]
A votação terá lugar no próximo período de sessões.

114 À

• Acompanhamento das eleições na República Democrática do Congo
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2673(RSP)]

111

• Uma nova estratégia para o Afeganistão
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2674(RSP)]
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• Situação no Tibete
Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança
[2012/2685(RSP)]
Seguida de uma ronda de oradores dos grupos políticos
A votação terá lugar na quinta-feira.

488.324/OJ

