
4/6/08 PE 407.428/OJ

PT PT

 PARLAMENTO EUROPEU

2004 2009
Documento de sessão

O R D E M  D O  D I A

4 - 5 DE JUNHO DE 2008

BRUXELAS



Legenda dos símbolos utilizados

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

1. Terceira leitura

- Processo de co-decisão (***III)
maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

2. Parecer favorável

- Processo de parecer favorável (***)
maioria dos membros que compõem o Parlamento, nos casos previstos nos artigos 49º do Tratado UE e 190º do Tratado 
CE, para aprovar ou rejeitar a decisão de emitir parecer favorável

3. Segunda leitura

- Processo de co-decisão (***II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição comum; maioria dos votos expressos 
para aprovar a posição comum

- Processo de cooperação (**II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição comum; maioria dos votos expressos 
para aprovar a posição comum

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 de co-decisão (***I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projecto de resolução legislativa

- Processo de cooperação (**I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projecto de resolução legislativa

6. Parecer favorável

- Processo de parecer favorável (***)
maioria dos votos expressos, nos casos previstos nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE, para aprovar ou 
rejeitar a decisão de emitir parecer favorável

7. Outros processos

- Processo de consulta (*)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projecto 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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Quarta-feira, 4 de Junho de 2008

15:00 - 24:00

1  Reinício da sessão e ordem dos trabalhos

 Discussão conjunta - Política externa, segurança e defesa

2   Relatório Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) - Relatório anual 
2006 sobre a PESC
sobre o Relatório anual do Conselho ao Parlamento Europeu sobre os 
principais aspectos e as opções fundamentais da política externa e de 
segurança comum (PESC), apresentado ao Parlamento Europeu nos 
termos do ponto 43 da Parte G do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio 
de 2006
[2007/2219(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

3   Relatório Helmut Kuhne (A6-0186/2008) - Estratégia Europeia de 
Segurança e PESD
sobre a execução da Estratégia Europeia de Segurança e a PESD
[2008/2003(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

 Fim da discussão conjunta

4   Declarações do Conselho e da Comissão - Cimeira UE-EUA
(Ljubljana, 9 e 10 de Junho de 2008)

6  Intervenções de um minuto (Artigo 144º do Regimento)

7    Relatório Helmuth Markov (A6-0200/2008) - Preferências pautais 
generalizadas (1.1.2009 - 31.12.2011)
sobre uma proposta de regulamento do Conselho que aplica um sistema de 
preferências pautais generalizadas para o período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2011 e que altera os Regulamentos 
(CE) n.ºs 552/97, 1993/2006 e os Regulamentos (CE) n.ºs 964/2007 e 
1100/2006 da Comissão
[COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)]
Comissão do Comércio Internacional
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9   Relatório Alain Hutchinson (A6-0175/2008) - Trabalhos da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE em 2007
sobre os trabalhos da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE em 2007
[2007/2180(INI)]
Comissão do Desenvolvimento

 Discussão conjunta - Concorrência, serviços financeiros de retalho

10   Relatório Gianni Pittella (A6-0185/2008) - Concorrência - Inquérito 
sectorial no domínio da banca a retalho
sobre a concorrência - Inquérito sectorial no domínio da banca a retalho
[2007/2201(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

11   Relatório Othmar Karas (A6-0187/2008) - Serviços financeiros de 
retalho no mercado único
sobre o Livro Verde sobre os serviços financeiros de retalho no Mercado 
Único
[2007/2287(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Relator de parecer:
Olle Schmidt, Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores
Artigo 47.° do Regimento

 Fim da discussão conjunta

15   Relatório Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008) - Pesca INN
sobre uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece um regime 
comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada
[COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)]
Comissão das Pescas

16   Relatório Duarte Freitas (A6-0183/2008) - Protecção dos ecossistemas 
marinhos vulneráveis
sobre uma proposta de regulamento do Conselho relativo à protecção dos 
ecossistemas marinhos vulneráveis do alto mar contra os efeitos nefastos das 
artes de pesca de fundo
[COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)]
Comissão das Pescas
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12  Relatório Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008) - Política comercial 
(importação e exportação)
sobre a aplicação da política comercial através de normas e procedimentos 
eficazes em matéria de importação e exportação
[2007/2256(INI)]
Comissão do Comércio Internacional

13  Pergunta oral - Prostituição forçada e tráfico de seres humanos para fins 
de exploração sexual

Anna Záborská (O-0062/2008 - B6-0160/2008)
Comissão
Prostituição forçada e tráfico de mulheres para fins de exploração sexual
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
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Quinta-feira, 5 de Junho de 2008

9:00 - 10:50

5   Declaração da Comissão - Processo de Barcelona: União para o 
Mediterrâneo

14   I  Relatório Horst Schnellhardt (A6-0143/2008) - Higiene dos géneros 
alimentícios
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que altera o Regulamento n.º 11 relativo à supressão de discriminações em 
matéria de preços e condições de transporte, em execução do disposto no n.º 3 
do artigo 79.º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia e 
do Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativo à higiene dos géneros alimentícios
[COM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

11:00 - 13:00

17  Votação

18  - Relatório Neil Parish (A6-0170/2008) - Medidas agrícolas específicas para as ilhas 
menores do mar Egeu
sobre uma proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 
1405/2006 do Conselho, que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor 
das ilhas menores do mar Egeu e altera o Regulamento (CE) n.º 1782/2003
[COM(2008)0168 - C6-0175/2008 - 2008/0065(CNS)]
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Artigo 43º, nº 1 do Regimento

20 - Relatório Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008) - Projecto de orçamento rectificativo n.° 
3/2008
sobre o projecto de orçamento rectificativo n.° 3/2008 da União Europeia para o exercício 
de 2008
Secção III - Comissão e Secção VI - Comité Económico e Social Europeu
[9903/2008 – C6 0206/2008 – 2008/2095(BUD)]
Comissão dos Orçamentos
Artigo 43º, nº 1 do Regimento

21 - Relatório Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008) - Projecto de orçamento rectificativo n.° 
4/2008
sobre o projecto de orçamento rectificativo n.° 4/2008 da União Europeia para o exercício 
de 2008
Secção III - Comissão
[9904/2008 – C6 0207/2008 – 2008/2094(BUD)]
Comissão dos Orçamentos
Artigo 43º, nº 1 do Regimento
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23  - Relatório Hubert Pirker (A6-0174/2008) - Rede de pontos de contacto contra a 
corrupção
sobre uma iniciativa da República Federal da Alemnha tendo em vista a aprovação de uma 
decisão do Conselho relativa à criação de uma rede de pontos de contacto contra a 
corrupção
[11231/2007 - C6-0240/2007 - 2007/0809(CNS)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Artigo 131º do Regimento

15  - Relatório Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008) - Pesca INN
sobre uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece um regime comunitário 
para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
[COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)]
Comissão das Pescas

16  - Relatório Duarte Freitas (A6-0183/2008) - Protecção dos ecossistemas marinhos 
vulneráveis
sobre uma proposta de regulamento do Conselho relativo à protecção dos ecossistemas 
marinhos vulneráveis do alto mar contra os efeitos nefastos das artes de pesca de fundo
[COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)]
Comissão das Pescas

12 - Relatório Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008) - Política comercial (importação e 
exportação)
sobre a aplicação da política comercial através de normas e procedimentos eficazes em 
matéria de importação e exportação
[2007/2256(INI)]
Comissão do Comércio Internacional

19  - Relatório Reimer Böge (A6-0205/2008) - Mobilização do Fundo de Solidariedade da 
União Europeia
sobre uma 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
[(COM(2008/0200 - C6-0164/2008 - 2008/2091(ACI)]
Comissão dos Orçamentos

26   I - Relatório Mathieu Grosch (A6-0037/2008) - Acesso ao mercado dos serviços de 
transporte em autocarro (reformulação)
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
regras comuns para o acesso ao mercado dos serviços de transporte em autocarro 
(reformulação)
[COM(2007)0264 final/3 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)]
Comissão dos Transportes e do Turismo
Votação adiada em 21 de Maio de 2008
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14   I - Relatório Horst Schnellhardt (A6-0143/2008) - Higiene dos géneros alimentícios
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento n.º 11 relativo à supressão de discriminações em matéria de preços e 
condições de transporte, em execução do disposto no n.º 3 do artigo 79.º do Tratado que 
institui a Comunidade Económica Europeia e do Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à higiene dos géneros alimentícios
[COM(2007)0090 - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

22   I - Relatório Karin Scheele (A6-0067/2008) - Proibição da utilização de certas substâncias 
em produção animal
sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas substâncias 
com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias ß-agonistas em produção animal
[COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

7   - Relatório Helmuth Markov (A6-0200/2008) - Preferências pautais generalizadas 
(1.1.2009 - 31.12.2011)
sobre uma proposta de regulamento do Conselho que aplica um sistema de preferências 
pautais generalizadas para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de 
Dezembro de 2011 e que altera os Regulamentos (CE) n.ºs 552/97, 1993/2006 e os 
Regulamentos (CE) n.ºs 964/2007 e 1100/2006 da Comissão
[COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)]
Comissão do Comércio Internacional

24  - Propostas de resolução - Deterioração da situação na Geórgia
Debate: 7 de Maio de 2008
RC B6-0278/2008, B6-0278/2008, B6-0287/2008, B6-0289/2008, B6-0290/2008, B6-
0293/2008, B6-0294/2008

2  - Relatório Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) - Relatório anual 2006 sobre a PESC
sobre o Relatório anual do Conselho ao Parlamento Europeu sobre os principais aspectos e 
as opções fundamentais da política externa e de segurança comum (PESC), apresentado ao 
Parlamento Europeu nos termos do ponto 43 da Parte G do Acordo Interinstitucional de 17 
de Maio de 2006
[2007/2219(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

3  - Relatório Helmut Kuhne (A6-0186/2008) - Estratégia Europeia de Segurança e PESD
sobre a execução da Estratégia Europeia de Segurança e a PESD
[2008/2003(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

25  - Propostas de resolução - Cimeira UE-EUA
RC B6-0277/2008, B6-0277/2008, B6-0279/2008, B6-0280/2008, B6-0283/2008, B6-
0284/2008, B6-0292/2008

27  - Propostas de resolução - Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo
RC B6-0281/2008, B6-0281/2008, B6-0285/2008, B6-0288/2008, B6-0291/2008, B6-
0295/2008, B6-0296/2008
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8  - Relatório Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008) - Que futuro para os jovens 
agricultores no quadro da actual reforma da PAC?
sobre o futuro para os jovens agricultores no quadro da reforma em curso da PAC
[2007/2194(INI)]
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

9  - Relatório Alain Hutchinson (A6-0175/2008) - Trabalhos da Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE em 2007
sobre os trabalhos da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE em 2007
[2007/2180(INI)]
Comissão do Desenvolvimento

10  - Relatório Gianni Pittella (A6-0185/2008) - Concorrência - Inquérito sectorial no 
domínio da banca a retalho
sobre a concorrência - Inquérito sectorial no domínio da banca a retalho
[2007/2201(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

11  - Relatório Othmar Karas (A6-0187/2008) - Serviços financeiros de retalho no mercado 
único
sobre o Livro Verde sobre os serviços financeiros de retalho no Mercado Único
[2007/2287(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
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Tempo de uso da palavra (artigo 142.º do 
Regimento)

Prazos de entrega
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Tempo de uso da palavra (artigo 142.º do Regimento)

Quarta-feira, 4 de Junho de 2008

15:00 - 24:00

Sr. Solana : 20'
Conselho (incluindo as réplicas) : 10'
Comissão (incluindo as réplicas) : 60'
Relatores - Relatoras (9 x 6') : 54'
Relatores de parecer - Relatoras de parecer (4 x 1') : 4'
Autor(a) : 5'

Listas dos oradores 
Deputados : 195'
PPE-DE : 68   PSE : 51   ALDE : 25   UEN : 12   Verts/ALE : 11,5   GUE/NGL : 11   IND/DEM : 7,5   NI : 9

"Catch the eye" (9 x 5') : 45'

Quinta-feira, 5 de Junho de 2008

9:00 - 10:50

Comissão (incluindo as réplicas) : 15'
Relator - Relatora : 6'
Relator de parecer - Relatora de parecer : 1'

Listas dos oradores 
Deputados : 60'
PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4

"Catch the eye" (2 x 5') : 10'
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Prazos de entrega

Quarta-feira, 4 de Junho de 2008

2  Relatório Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) - Relatório anual 2006 sobre a 
PESC

- Alterações expirou

3  Relatório Helmut Kuhne (A6-0186/2008) - Estratégia Europeia de Segurança e 
PESD

- Alterações expirou

4  Declarações do Conselho e da Comissão - Cimeira UE-EUA
- Propostas de resolução expirou
- Alterações e propostas de resolução comum expirou

7  Relatório Helmuth Markov (A6-0200/2008) - Preferências pautais generalizadas 
(1.1.2009 - 31.12.2011)

- Alterações expirou

9  Relatório Alain Hutchinson (A6-0175/2008) - Trabalhos da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE em 2007

- Alterações expirou

10  Relatório Gianni Pittella (A6-0185/2008) - Concorrência - Inquérito sectorial no 
domínio da banca a retalho

- Alterações expirou

11  Relatório Othmar Karas (A6-0187/2008) - Serviços financeiros de retalho no 
mercado único

- Alterações expirou

Quinta-feira, 5 de Junho de 2008

5  Declaração da Comissão - Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo
- Propostas de resolução expirou
- Alterações e propostas de resolução comum expirou

14  Relatório Horst Schnellhardt (A6-0143/2008) - Higiene dos géneros alimentícios
- Alterações expirou

19  Relatório Reimer Böge (A6-0205/2008) - Mobilização do Fundo de Solidariedade 
da União Europeia

- Alterações expirou

26  Relatório Mathieu Grosch (A6-0037/2008) - Acesso ao mercado dos serviços de 
transporte em autocarro (reformulação)

- Alterações expirou

14  Relatório Horst Schnellhardt (A6-0143/2008) - Higiene dos géneros alimentícios
- Alterações expirou
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22  Relatório Karin Scheele (A6-0067/2008) - Proibição da utilização de certas 
substâncias em produção animal

- Alterações expirou

7  Relatório Helmuth Markov (A6-0200/2008) - Preferências pautais generalizadas 
(1.1.2009 - 31.12.2011)

- Alterações expirou

24  Propostas de resolução - Deterioração da situação na Geórgia
- Propostas de resolução expirou
- Alterações e propostas de resolução comum expirou

2  Relatório Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) - Relatório anual 2006 sobre a 
PESC

- Alterações expirou

3  Relatório Helmut Kuhne (A6-0186/2008) - Estratégia Europeia de Segurança e 
PESD

- Alterações expirou

8  Relatório Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008) - Que futuro para os jovens 
agricultores no quadro da actual reforma da PAC?

- Alterações expirou

9  Relatório Alain Hutchinson (A6-0175/2008) - Trabalhos da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE em 2007

- Alterações expirou

10  Relatório Gianni Pittella (A6-0185/2008) - Concorrência - Inquérito sectorial no 
domínio da banca a retalho

- Alterações expirou

11  Relatório Othmar Karas (A6-0187/2008) - Serviços financeiros de retalho no 
mercado único

- Alterações expirou

Votações em separado - Votações por partes - Votações nominais

- Textos a votar quinta-feira expirou


