
11/05/16 581.444/OJ

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU

2014 2019

Documento de sessão

ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE

9 - 12 de maio de 2016
Estrasburgo



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



Índice

Índice

581.444/OJ 581.444/OJ

Segunda-feira, 9 de maio de 2016 1

17:00 - 23:00 1

Reinício da sessão 1

Declaração do Presidente por ocasião do 9 de maio 1

Ordem de trabalhos 1

Discussão conjunta - Política de coesão 1

A política de coesão nas regiões montanhosas da UE  - Relatório: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 1

Novas ferramentas de desenvolvimento territorial da Política de Coesão 2014-2020  - Relatório: Ruža
Tomašić (A8-0032/2016) 1

Aceleração da aplicação da política de coesão - Pergunta oral (O-000070/2016 - B8-0364/2016) 1

Impacto do projeto Nord Stream 2 no mercado do gás na região da Europa Central e Oriental - Declaração
da Comissão 1

Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda a retalho - Pergunta oral
(O-000052/2016 - B8-0365/2016) 2

Discussão conjunta - Acordos de Parceria no domínio da pesca 2

Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável UE-Libéria  - Recomendação: Jarosław Wałęsa
(A8-0142/2016) 2

Acordo de Parceria no domínio da Pesca UE-Mauritânia: possibilidades de pesca e contrapartida
financeira  - Recomendação: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 2

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

Terça-feira, 10 de maio de 2016 3

09:00 - 11:50 3

O estatuto de economia de mercado da China - Declarações do Conselho e da Comissão 3

Crescimento económico e desemprego dos jovens - Declarações do Conselho e da Comissão 3

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto 3

Defesa contra as importações que são objeto de subvenções de países não membros da União Europeia  -
Relatório: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 3

Defesa contra as importações objeto de dumping dos países não membros da União Europeia  - Relatório:
Heidi Hautala (A8-0256/2015) 3

Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável UE-Libéria  - Recomendação: Jarosław Wałęsa
(A8-0142/2016) 3

Acordo de Parceria no domínio da Pesca UE-Mauritânia: possibilidades de pesca e contrapartida financeira  -
Recomendação: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 3

Acordo de Cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite (GNSS) com a Coreia  -
Recomendação: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 4

Novas ferramentas de desenvolvimento territorial da Política de Coesão 2014-2020  - Relatório: Ruža
Tomašić (A8-0032/2016) 4

Estatísticas sobre a balança de pagamentos, o comércio internacional de serviços e o investimento direto
estrangeiro  - Relatório: Sven Giegold (A8-0227/2015) 4

A política de coesão nas regiões montanhosas da UE  - Relatório: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 4

15:00 - 23:00 4

Negociações em curso sobre a primeira revisão do programa de ajustamento económico para a Grécia -
Declaração da Comissão 4

Preparação da Cimeira Humanitária Mundial - Declarações do Conselho e da Comissão 4

UE-MERCOSUR: o caminho a seguir nas negociações comerciais do Acordo de Associação - Pergunta oral
(O-000046/2016 - B8-0366/2016) 4

Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -
Declarações do Conselho e da Comissão 5



Índice

581.444/OJ 581.444/OJ

Assistência da UE ao Líbano e à Jordânia para enfrentar os efeitos da crise na Síria - Declaração da Vice-
Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança 5

Situação na Venezuela - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 5

Deslocações e demolições na Cisjordânia, incluindo de projetos financiados pela UE - Declaração da Vice-
Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança 5

Quarta-feira, 11 de maio de 2016 6

09:00 - 11:50 6

Agência da UE para a Cooperação Policial (Europol)  - Recomendação para segunda leitura: Agustín Díaz
de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 6

Entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação,
voluntariado, programas de intercâmbio de estudantes e colocação "au pair"  - Recomendação para segunda
leitura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) 6

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto 6

Isenções aplicáveis aos operadores em mercadorias  - Relatório: Sander Loones (A8-0064/2016) 6

Agência da UE para a Cooperação Policial (Europol)  - Recomendação para segunda leitura: Agustín Díaz
de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 6

Entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação,
voluntariado, programas de intercâmbio de estudantes e colocação "au pair"  - Recomendação para segunda
leitura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) 6

Aceleração da aplicação da política de coesão - Proposta de resolução 7

15:00 - 24:00 7

Decisão adotada sobre a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo - Declaração da Comissão 7

Regresso a um funcionamento integral do espaço Schengen - Declarações do Conselho e da Comissão 7

Progressos realizados pela Turquia no cumprimento dos requisitos do roteiro da liberalização de vistos  -
Declarações do Conselho e da Comissão 7

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade  - Relatório: Dariusz Rosati
(A8-0157/2016) 7

Combater as desigualdades para fomentar um crescimento económico inclusivo e sustentável na UE -
Pergunta oral (O-000047/2016 - B8-0369/2016) 7

Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em determinados géneros alimentícios -
Pergunta oral (O-000031/2016 - B8-0363/2016) 7

Setor hidroelétrico na Europa - Declaração da Comissão 7

Quinta-feira, 12 de maio de 2016 9

08:30 - 11:50 9

Acordo-Quadro sobre licença parental  - Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016) 9

Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos  - Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 9

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 135.º
do Regimento) 9

Tártaros da Crimeia 9

Gâmbia 9

Jibuti 9

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto 10

Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do
primado do direito (artigo 135.º do Regimento) 10

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade  - Relatório: Dariusz Rosati
(A8-0157/2016) 10



Índice

581.444/OJ 581.444/OJ

Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda a retalho - Proposta de
resolução 10

O estatuto de economia de mercado da China - Propostas de resolução 10

Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -
Propostas de resolução 10

Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em determinados géneros alimentícios -
Proposta de resolução 10

Acordo-Quadro sobre licença parental  - Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016) 10

Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos  - Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 10

15:00 - 17:00 11

Empréstimos em moeda estrangeira - Declaração da Comissão 11

Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento) 13

Prazos de entrega 15



Segunda-feira, 9 de maio de 2016

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussão conjunta - Política de coesão

 
Encerramento da discussão conjunta

1 1Segunda-feira, 9 de maio de 2016

581.444/OJ 581.444/OJ

17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão

97 • Declaração do Presidente por ocasião do 9 de maio

95 • Ordem de trabalhos

53 À • A política de coesão nas regiões montanhosas da UE

Relatório: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Relatório sobre a política de coesão nas regiões montanhosas da UE

[2015/2279(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

56 • Novas ferramentas de desenvolvimento territorial da Política de Coesão 2014-
2020

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Relatório sobre as novas ferramentas de desenvolvimento territorial da Política de
Coesão 2014-2020: Investimento Territorial Integrado (ITI) e Desenvolvimento
Local de Base Comunitária (CLLD)

[2015/2224(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

62 À • Aceleração da aplicação da política de coesão

Pergunta oral

Iskra Mihaylova (O-000070/2016 - B8-0364/2016)
Comissão do Desenvolvimento Regional
Comissão
Acelerar a aplicação da política de coesão

[2016/2550(RSP)]

A votação terá lugar na quarta-feira

89 • Impacto do projeto Nord Stream 2 no mercado do gás na região da Europa Central e
Oriental

Declaração da Comissão

[2016/2703(RSP)]



 
Discussão conjunta - Acordos de Parceria no domínio da pesca

 
Encerramento da discussão conjunta
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73 À • Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda a
retalho

Pergunta oral

Alain Cadec (O-000052/2016 - B8-0365/2016)
Comissão das Pescas
Comissão
Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura nos restaurantes e retalhistas

[2016/2532(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

39 ««« • Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável UE-Libéria

Recomendação: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União Europeia, do Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável
entre a União Europeia e a República da Libéria e do seu Protocolo de Execução

[2015/0224(NLE)]

Comissão das Pescas

11 ««« • Acordo de Parceria no domínio da Pesca UE-Mauritânia: possibilidades de
pesca e contrapartida financeira

Recomendação: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União Europeia, do Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a
Comunidade Europeia e a República Islâmica da Mauritânia por um período de
quatro anos

[2015/0229(NLE)]

Comissão das Pescas

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



Terça-feira, 10 de maio de 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

65 À • O estatuto de economia de mercado da China

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2667(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

88 • Crescimento económico e desemprego dos jovens

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2702(RSP)]

69 «««I - Defesa contra as importações que são objeto de subvenções de países não membros da União Europeia

Relatório: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à defesa contra as
importações que são objeto de subvenções de países não membros da União Europeia (texto codificado)

[2014/0305(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

70 «««I - Defesa contra as importações objeto de dumping dos países não membros da União Europeia

Relatório: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à defesa contra as
importações objeto de dumping dos países não membros da União Europeia (texto codificado)

[2014/0309(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

39 ««« - Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável UE-Libéria

Recomendação: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

[2015/0224(NLE)]

Comissão das Pescas

11 ««« - Acordo de Parceria no domínio da Pesca UE-Mauritânia: possibilidades de pesca e contrapartida
financeira

Recomendação: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

[2015/0229(NLE)]

Comissão das Pescas
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59 ««« - Acordo de Cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite (GNSS) com a
Coreia

Recomendação: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Cooperação
relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite (GNSS) entre a Comunidade Europeia e os
seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro

[2015/0265(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

56 - Novas ferramentas de desenvolvimento territorial da Política de Coesão 2014-2020

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

[2015/2224(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

47 «««I - Estatísticas sobre a balança de pagamentos, o comércio internacional de serviços e o investimento
direto estrangeiro

Relatório: Sven Giegold (A8-0227/2015)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 184/2005 relativo a estatísticas comunitárias sobre a balança de pagamentos, o comércio
internacional de serviços e o investimento direto estrangeiro, no que respeita à atribuição de poderes
delegados e de competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas

[2014/0194(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

53 À - A política de coesão nas regiões montanhosas da UE

Relatório: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

[2015/2279(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

83 • Negociações em curso sobre a primeira revisão do programa de ajustamento
económico para a Grécia

Declaração da Comissão

[2016/2697(RSP)]

38 • Preparação da Cimeira Humanitária Mundial

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2585(RSP)]

72 • UE-MERCOSUR: o caminho a seguir nas negociações comerciais do Acordo de
Associação

Pergunta oral

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain (O-000046/2016 - B8-0366/2016)
Comissão do Comércio Internacional
Comissão
UE-Mercosul: o caminho a seguir nas negociações comerciais do Acordo de Associação

[2016/2596(RSP)]
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82 À • Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2696(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

84 • Assistência da UE ao Líbano e à Jordânia para enfrentar os efeitos da crise na Síria

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2016/2698(RSP)]

85 À • Situação na Venezuela

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2016/2699(RSP)]

A votação terá lugar em junho

94 • Deslocações e demolições na Cisjordânia, incluindo de projetos financiados pela UE

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2016/2712(RSP)]
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12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 24:00 Debates

51 À«««II • Agência da UE para a Cooperação Policial (Europol)

Recomendação para segunda leitura: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-
0164/2016)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a
Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e que substitui e revoga
as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do
Conselho

[14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

52 À«««II • Entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação,
estudos, formação, voluntariado, programas de intercâmbio de estudantes e
colocação "au pair"

Recomendação para segunda leitura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
investigação, de estudos, de formação, de voluntariado, de programas de intercâmbio de
estudantes, de projetos educativos e de colocação "au pair" (reformulação)

[14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

54 «««I - Isenções aplicáveis aos operadores em mercadorias

Relatório: Sander Loones (A8-0064/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 575/2013 no que diz respeito às isenções aplicáveis aos operadores em mercadorias

[COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

51 À«««II - Agência da UE para a Cooperação Policial (Europol)

Recomendação para segunda leitura: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

[14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

52 À«««II - Entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação,
voluntariado, programas de intercâmbio de estudantes e colocação "au pair"

Recomendação para segunda leitura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

[14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



 

15:00 - 24:00     
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62 À - Aceleração da aplicação da política de coesão

Proposta de resolução

B8-0562/2016

[2016/2550(RSP)]

60 • Decisão adotada sobre a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo

Declaração da Comissão

[2016/2655(RSP)]

86 • Regresso a um funcionamento integral do espaço Schengen

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2700(RSP)]

98 • Progressos realizados pela Turquia no cumprimento dos requisitos do roteiro da
liberalização de vistos

Declarações do Conselho e da Comissão

[2016/2719(RSP)]

42 À« • Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

Relatório: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2011/16/UE no
que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

[COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

93 • Combater as desigualdades para fomentar um crescimento económico inclusivo e
sustentável na UE

Pergunta oral

Thomas Händel (O-000047/2016 - B8-0369/2016)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Combater as desigualdades para fomentar um crescimento económico inclusivo e sustentável na UE

[2016/2594(RSP)]

45 À • Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em
determinados géneros alimentícios

Pergunta oral

Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi,
Piernicola Pedicini, Matteo Salvini (O-000031/2016 - B8-0363/2016)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência de certos alimentos

[2016/2583(RSP)]

87 • Setor hidroelétrico na Europa

Declaração da Comissão

[2016/2701(RSP)]
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Quinta-feira, 12 de maio de 2016

 

 

08:30 - 11:50     

 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 135.º do Regimento)
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08:30 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 17:00 Debates

55 À • Acordo-Quadro sobre licença parental

Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2010/18/UE do Conselho de 8 de março de 2010
que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental celebrado entre a
BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES e que revoga a Diretiva 96/34/CE

[2015/2097(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

23 À • Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos

Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Relatório sobre a implementação da Diretiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa à
prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas de uma
perspetiva de género

[2015/2118(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

75 À • Tártaros da Crimeia

RC B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016,
B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016

[2016/2692(RSP)]

76 À • Gâmbia

RC B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016,
B8-0600/2016, B8-0602/2016

[2016/2693(RSP)]

80 À • Jibuti

RC B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016,
B8-0601/2016, B8-0603/2016

[2016/2694(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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9 • Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da
democracia e do primado do direito (artigo 135.º do Regimento)

42 À« - Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

Relatório: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

[COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

73 À - Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda a retalho

Proposta de resolução

B8-0581/2016

[2016/2532(RSP)]

65 À - O estatuto de economia de mercado da China

Propostas de resolução

B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016,
B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016

[2016/2667(RSP)]

82 À - Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Propostas de resolução

B8-0583/2016, B8-0587/2016

[2016/2696(RSP)]

45 À - Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em determinados géneros
alimentícios

Proposta de resolução

B8-0545/2016

[2016/2583(RSP)]

55 À - Acordo-Quadro sobre licença parental

Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016)

[2015/2097(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

23 À - Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos

Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

[2015/2118(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros



15:00 - 17:00     
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90 • Empréstimos em moeda estrangeira

Declaração da Comissão

[2016/2704(RSP)]



 

 
Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento) 
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Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 9 de maio de 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 10 de maio de 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Relatores (4 x 6') :24'

Relatores de parecer (6 x 1') :6'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

Deputados :120'

PPE : 31', S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7' 30, NI :
4'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Comissão (incluindo as réplicas) :20'

Deputados :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

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

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :30'

Comissão (incluindo as réplicas) :35'

Autor(a) (comissão) :5'

Deputados :240'

PPE : 65' 30, S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF :
13' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (7 x 5') :35'



Quarta-feira, 11 de maio de 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00

 

 

Quinta-feira, 12 de maio de 2016

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 17:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Relatores (2 x 6') :12'

Deputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Comissão (incluindo as réplicas) :55'

Relator(a) :6'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

Deputados :255' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16' 30, ENF :
14' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Comissão (incluindo as réplicas) :25'

Relatores (2 x 6') :12'

Relatores de parecer (2 x 1') :2'

Autor de cada proposta de resolução (Artigo 135.º do Regimento) :1'

Deputados :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

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

"Catch the eye" (Artigo 135.º do Regimento) (3 x 2') :6'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Deputados :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

"Catch the eye" :5'



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 9 de maio de 2016

 

 

Terça-feira, 10 de maio de 2016
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53 À • A política de coesão nas regiões montanhosas da UE  - Relatório: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Alterações do(a) relator(a), mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

- Propostas de resolução comum alternativas Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

62 À • Aceleração da aplicação da política de coesão - Pergunta oral (O-000070/2016 - B8-0364/2016)

- Proposta de resolução Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 10 de maio, 16:00

73 À • Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda a retalho - Pergunta
oral (O-000052/2016 - B8-0365/2016)

- Proposta de resolução Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

- Alterações à proposta de resolução Terça-feira, 10 de maio, 12:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 11 de maio, 16:00

65 À • O estatuto de economia de mercado da China - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Terça-feira, 10 de maio, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 11 de maio, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 11 de maio, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 11 de maio, 19:00

82 À • Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -
Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 10 de maio, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 10 de maio, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 11 de maio, 16:00

85 À • Situação na Venezuela - Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Quarta-feira, 1 de junho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de junho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 6 de junho, 20:00



Quarta-feira, 11 de maio de 2016

 

 

Quinta-feira, 12 de maio de 2016
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51 À • Agência da UE para a Cooperação Policial (Europol)  - Recomendação para segunda leitura: Agustín Díaz
de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

52 À • Entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, estudos, formação,
voluntariado, programas de intercâmbio de estudantes e colocação "au pair"  - Recomendação para
segunda leitura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

42 À • Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade  - Relatório: Dariusz Rosati
(A8-0157/2016)

- Alterações Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

45 À • Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em determinados géneros
alimentícios - Pergunta oral (O-000031/2016 - B8-0363/2016)

- Proposta de resolução Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

55 À • Acordo-Quadro sobre licença parental  - Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016)

- Alterações Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

23 À • Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos  - Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- Alterações Quarta-feira, 4 de maio, 12:00

75 À • Tártaros da Crimeia

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 9 de maio, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 135.º do Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 14:00

76 À • Gâmbia

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 9 de maio, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 135.º do Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 14:00

80 À • Jibuti

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 9 de maio, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 135.º do Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 14:00



Votações em separado - Votações por partes - Votações nominais
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- Textos a votar terça-feira Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 9 de maio, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 10 de maio, 19:00

- Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos
direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 11 de maio, 19:00
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