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17:00 - 22:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

54 À«««I • Produtos fertilizantes com a marcação CE

Relatório: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece regras relativas à disponibilização no mercado de produtos fertilizantes com a
marcação CE e que altera os Regulamentos (CE) n.º 1069/2009 e (CE) n.º 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

53 À«««II • Infrações penais e sanções aplicáveis no domínio do tráfico de droga

Recomendação para segunda leitura: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-
0317/2017)

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 que altera
a Decisão-Quadro 2004/757/JAI do Conselho a fim de incluir novas substâncias
psicoativas na definição de droga e revoga a Decisão 2005/387/JAI do Conselho

[2013/0304(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

13 À«««I • Intercâmbio de informações, sistema de alerta rápido e procedimentos de
avaliação dos riscos das novas substâncias psicoativas

Relatório: Michał Boni (A8-0359/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 1920/2006 no que se refere ao intercâmbio de
informações, ao sistema de alerta rápido e aos procedimentos de avaliação dos riscos
das novas substâncias psicoativas

[2016/0261(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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29 À • Medidas legítimas para proteger os denunciantes que agem no interesse público

Relatório: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Relatório sobre medidas legítimas para proteger os denunciantes que agem no
interesse público ao divulgarem informações confidenciais de empresas e
organismos públicos

[2016/2224(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

41 À • Políticas de rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza

Relatório: Laura Agea (A8-0292/2017)

Relatório sobre as políticas de rendimento mínimo enquanto instrumento de combate
à pobreza

[2016/2270(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

28 • Controlo da despesa e avaliação da relação custo-eficácia da Garantia para a
Juventude da UE

Relatório: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Relatório sobre o controlo da despesa e a avaliação da relação custo-eficácia da
Garantia para a Juventude da UE

[2016/2242(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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09:00 - 11:50 DEBATE PRIORITÁRIO

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

15:00 - 22:00 Debates

20 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 19 e 20 de outubro de 2017 e
apresentação da Agenda dos Dirigentes (Construir juntos o nosso futuro)

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - Acordo Euro-Mediterrânico UE-Marrocos no domínio da aviação

Recomendação: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo
Euro-Mediterrânico relativo aos serviços aéreos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros,
por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

46 « - Autorização à França para aplicar uma taxa reduzida de certos impostos indiretos sobre o rum
«tradicional» produzido na Guadalupe, na Guiana Francesa, na Martinica e na Reunião

Relatório: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão n.º 189/2014/UE do Conselho que
autoriza a França a aplicar uma taxa reduzida de certos impostos indiretos sobre o rum «tradicional»
produzido na Guadalupe, na Guiana Francesa, na Martinica ou na Reunião e que revoga a Decisão
2007/659/CE

[2017/0127(CNS)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

49 « - Empresa Comum Bioindústrias: contribuições financeiras

Relatório: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 560/2014 do
Conselho, de 6 de maio de 2014, que estabelece a Empresa Comum Bioindústrias

[2017/0024(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

62 « - Sujeição do furanilfentanilo a medidas de controlo

Relatório: Michał Boni (A8-0309/2017)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que sujeita a substância N-fenil-N-[1-(2-
feniletil)piperidin-4-il]furano-2-carboxamida (furanilfentanilo) a medidas de controlo

[2017/0152(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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28 - Controlo da despesa e avaliação da relação custo-eficácia da Garantia para a Juventude da UE

Relatório: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

53 À«««II - Infrações penais e sanções aplicáveis no domínio do tráfico de droga

Recomendação para segunda leitura: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

54 À«««I - Produtos fertilizantes com a marcação CE

Relatório: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

13 À«««I - Intercâmbio de informações, sistema de alerta rápido e procedimentos de avaliação dos riscos das
novas substâncias psicoativas

Relatório: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

45 À«««I - Política comum das pescas: implementação da obrigação de desembarcar

Relatório: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) n.º 1380/2013 relativo à política comum das pescas

[2017/0190(COD)]

Comissão das Pescas

72 À - Renovação da aprovação da substância ativa glifosato (objeção nos termos do artigo 106.° do
Regimento)

Proposta de resolução

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Autorização do milho geneticamente modificado 1507 (objeção nos termos do artigo 106.° do
Regimento)

Proposta de resolução

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Autorização da soja geneticamente modificada 305423 x 40-3-2 (objeção nos termos do artigo 106.° do
Regimento)

Proposta de resolução

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Autorização das colzas geneticamente modificadas MON 88302 x Ms8 x Rf3 (objeção nos termos do
artigo 106.° do Regimento)

Proposta de resolução

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]
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50 - Orçamento retificativo n.º 5/2017: financiamento do Fundo Europeu para o Desenvolvimento
Sustentável  e aumento da Reserva para Ajudas de Emergência

Relatório: Jens Geier (A8-0301/2017)

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2017 da União
Europeia para o exercício de 2017, que providencia o financiamento do Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Sustentável (FEDS) e incrementa a Reserva para Ajudas de Emergência (RAE) na
sequência da revisão do Regulamento relativo ao Quadro Financeiro Plurianual

[2017/2135(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

51 À - Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para assegurar o financiamento do Fundo Europeu para
o Desenvolvimento Sustentável

Relatório: Jens Geier (A8-0298/2017)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para assegurar o financiamento do Fundo Europeu para o Desenvolvimento
Sustentável

[2017/2134(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

59 À - Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE até 2025

Proposta de resolução

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Debate: 04/07/2017)

29 À - Medidas legítimas para proteger os denunciantes que agem no interesse público

Relatório: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

41 À - Políticas de rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza

Relatório: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

24 • Programa de Trabalho da Comissão para 2018

Declaração da Comissão

[2017/2746(RSP)]

35 À • Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções

Relatório: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 2018

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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17 • Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Bart Staes (A8-0291/2017)

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o
exercício de 2015, Secção II – Conselho Europeu e Conselho

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

66 • Proteção dos jornalistas e defesa da liberdade dos meios de comunicação social em
Malta: o caso de Daphne Caruana Galizia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2017/2896(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

36 À«««I • Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos

Relatório: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à
exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

26 À • O aspeto dos direitos fundamentais na integração dos ciganos na UE: combater a
hostilidade em relação aos ciganos

Relatório: Soraya Post (A8-0294/2017)

Relatório sobre o aspeto dos direitos fundamentais na integração dos ciganos na UE:
combater a hostilidade em relação aos ciganos

[2017/2038(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



Quarta-feira, 25 de outubro de 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 
Discussão conjunta - Sistema de Entrada/Saída

 
Encerramento da discussão conjunta

 

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 - 22:00 Debates

32 À«««I • Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados
das entradas e saídas dos nacionais de países terceiros aquando da passagem
das fronteiras externas da UE

Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece o Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas
e saídas e dos dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros aquando
da passagem das fronteiras externas dos Estados-Membros da União Europeia, que
determina as condições de acesso ao EES para efeitos de aplicação da lei e que altera
o Regulamento (CE) n.º 767/2008 e o Regulamento (UE) n.º 1077/2011

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

33 À«««I • Alteração do Código das Fronteiras Schengen no respeitante à utilização do
Sistema de Entrada/Saída

Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (EU) n.º 2016/399 no respeitante à utilização do Sistema
de Entrada/Saída

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

67 À • Luta contra o assédio e o abuso sexuais na UE

Declaração da Comissão

[2017/2897(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

65 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções

35 À - Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções

Relatório: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Comissão dos Orçamentos



 

15:00 - 22:00     

 
Discussão conjunta - Titularização e requisitos prudenciais
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17 - Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Bart Staes (A8-0291/2017)

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

36 À«««I - Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos

Relatório: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

32 À«««I - Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e saídas
dos nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas da UE

Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

33 À«««I - Alteração do Código das Fronteiras Schengen no respeitante à utilização do Sistema de Entrada/Saída

Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

26 À - O aspeto dos direitos fundamentais na integração dos ciganos na UE: combater a hostilidade em
relação aos ciganos

Relatório: Soraya Post (A8-0294/2017)

[2017/2038(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

68 • A luta contra a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos no Mediterrâneo

Debate sobre temas de atualidade (n.º 153-A do Regimento)

[2017/2898(RSP)]

52 À • Políticas económicas da área do euro

Relatório: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Relatório sobre as políticas económicas da área do euro

[2017/2114(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

10 À«««I • Quadro europeu para a titularização simples, transparente e normalizada

Relatório: Paul Tang (A8-0387/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece regras comuns para a titularização e cria um quadro europeu para a
titularização simples, transparente e normalizada e que altera as diretivas
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e
(UE) n.º 648/2012

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



 
Encerramento da discussão conjunta
 
Discussão conjunta - Comércio com a Austrália e a Nova Zelândia

 
Encerramento da discussão conjunta
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11 À«««I • Requisitos prudenciais para as instituições de crédito e as empresas de
investimento

Relatório: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (UE) n.º 575/2013 relativo aos requisitos prudenciais para
as instituições de crédito e as empresas de investimento

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

56 À • Mandato de negociação para a realização de negociações comerciais com a
Austrália

Relatório: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Relatório sobre a recomendação ao Conselho sobre a proposta de mandato de
negociação para a realização de negociações comerciais com a Austrália

[2017/2192(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

57 À • Mandato de negociação para a realização de negociações comerciais com a
Nova Zelândia

Relatório: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Relatório sobre a recomendação ao Conselho sobre o mandato de negociação para as
negociações comerciais da UE com a Nova Zelândia

[2017/2193(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

70 • Neutralidade do sistema de reservas das companhias aéreas e restrição do acesso às
informações de voo

Pergunta oral

Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges
Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura,
Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán
Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter
Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano
Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore
Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen,
Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard
Kukan, Daniel Dalton (O-000075/2017 - B8-0604/2017)
Comissão
Neutralidade dos sistemas de reserva das companhias aéreas (GDS) e restrição do acesso às informações
de voo

[2017/2900(RSP)]

69 • Mecanismos de resposta aos incêndios florestais em Espanha e em Portugal

Declarações do Conselho e da Comissão

[2017/2899(RSP)]
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Quinta-feira, 26 de outubro de 2017

 

 

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 - 16:00 Interpelações extensas

58 À • Controlo da aplicação do direito da UE em 2015

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Relatório sobre o controlo da aplicação do direito da UE em 2015

[2017/2011(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

63 • Aplicação da Diretiva relativa à Responsabilidade Ambiental

Relatório: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de
prevenção e reparação de danos ambientais («DRA»)

[2016/2251(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

71 À - Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu

[2017/2901(RSO)]

63 - Aplicação da Diretiva relativa à Responsabilidade Ambiental

Relatório: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

10 À«««I - Quadro europeu para a titularização simples, transparente e normalizada

Relatório: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

11 À«««I - Requisitos prudenciais para as instituições de crédito e as empresas de investimento

Relatório: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

77 «««I - Respeito pela vida privada e proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e revogação da
Diretiva 2002/58/CE (Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas)

Relatório: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C



 

15:00 - 16:00
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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67 À - Luta contra o assédio e o abuso sexuais na UE

Propostas de resolução

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Políticas económicas da área do euro

Relatório: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

56 À - Mandato de negociação para a realização de negociações comerciais com a Austrália

Relatório: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

57 À - Mandato de negociação para a realização de negociações comerciais com a Nova Zelândia

Relatório: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

58 À - Controlo da aplicação do direito da UE em 2015

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]



 

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

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

 
 

Segunda-feira, 23 de outubro de 2017

 

17:00 - 22:00

 

 

Terça-feira, 24 de outubro de 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00
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Comissão (incluindo as réplicas) :30'

Relatores (3 x 6') :18'

Relatores de parecer (4 x 1') :4'

Relatores(as) (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento) (3 x 4') :12'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

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

Presidente do Conselho Europeu (incluindo réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :15'

"Catch the eye" :5'

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

Conselho (incluindo as réplicas) :20'

Comissão (incluindo as réplicas) :35'

Relatores (5 x 6') :30'

Relatores de parecer (19 x 1') :19'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :179' 30

PPE : 48' 30, S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11' 30, ENF :
10', NI : 6'



Quarta-feira, 25 de outubro de 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Quinta-feira, 26 de outubro de 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

15 15Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)
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Comissão (incluindo as réplicas) :15'

Relator(a) :6'

Relator(a) de parecer :1'

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

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

Conselho (incluindo as réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :40'

Relatores (4 x 6') :24'

Relatores de parecer (4 x 1') :4'

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Autor(a) (Grupo Político) :2'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :195'

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Relatores (2 x 6') :12'

Relatores de parecer (3 x 1') :3'

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

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

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor(a) (Grupo Político) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 23 de outubro de 2017

 

 

Terça-feira, 24 de outubro de 2017
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54 À • Produtos fertilizantes com a marcação CE  - Relatório: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

53 À • Infrações penais e sanções aplicáveis no domínio do tráfico de droga  - Recomendação para segunda
leitura: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

- Alterações; rejeição Sexta-feira, 20 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

13 À • Intercâmbio de informações, sistema de alerta rápido e procedimentos de avaliação dos riscos das novas
substâncias psicoativas  - Relatório: Michał Boni (A8-0359/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

29 À • Medidas legítimas para proteger os denunciantes que agem no interesse público  - Relatório: Virginie
Rozière (A8-0295/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

41 À • Políticas de rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza  - Relatório: Laura Agea
(A8-0292/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

45 À • Política comum das pescas: implementação da obrigação de desembarcar  - Relatório: Alain Cadec
(A8-0285/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

72 À • Renovação da aprovação da substância ativa glifosato (objeção nos termos do artigo 106.° do Regimento)
- Proposta de resolução

- Alterações Sexta-feira, 20 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

73 À • Autorização do milho geneticamente modificado 1507 (objeção nos termos do artigo 106.° do Regimento)
- Proposta de resolução

- Alterações Sexta-feira, 20 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

74 À • Autorização da soja geneticamente modificada 305423 x 40-3-2 (objeção nos termos do artigo 106.° do
Regimento) - Proposta de resolução

- Alterações Sexta-feira, 20 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00



 

Quarta-feira, 25 de outubro de 2017
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75 À • Autorização das colzas geneticamente modificadas MON 88302 x Ms8 x Rf3 (objeção nos termos do
artigo 106.° do Regimento) - Proposta de resolução

- Alterações Sexta-feira, 20 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

51 À • Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para assegurar o financiamento do Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Sustentável  - Relatório: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Alterações Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

59 À • Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE até 2025 - Proposta de resolução

- Proposta de resolução Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

- Alterações Quinta-feira, 19 de outubro, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

35 À • Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções  - Relatório: Siegfried
Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Alterações Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

36 À • Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos  - Relatório: Marita
Ulvskog (A8-0064/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

26 À • O aspeto dos direitos fundamentais na integração dos ciganos na UE: combater a hostilidade em relação
aos ciganos  - Relatório: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

32 À • Estabelecimento de um Sistema de Entrada/Saída (EES) para registo dos dados das entradas e saídas dos
nacionais de países terceiros aquando da passagem das fronteiras externas da UE  - Relatório: Agustín
Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

33 À • Alteração do Código das Fronteiras Schengen no respeitante à utilização do Sistema de Entrada/Saída  -
Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

67 À • Luta contra o assédio e o abuso sexuais na UE - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Terça-feira, 24 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 25 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 25 de outubro, 14:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 25 de outubro, 19:00

65 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 - todas as secções

- Projetos de alteração ao orçamento geral - comissões, mínimo de 40
deputados

Quinta-feira, 31 de agosto, 13:00

- Projetos de alteração ao orçamento geral - grupos políticos Quinta-feira, 7 de setembro, 13:00

- Nova apresentação das alterações rejeitadas em comissão Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" das
alterações ao projeto de orçamento

Segunda-feira, 23 de outubro, 13:00



 

Quinta-feira, 26 de outubro de 2017

 

Votações em separado - Votações por partes - Votações nominais
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52 À • Políticas económicas da área do euro  - Relatório: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Alterações da relatora, mínimo de 76 deputados; propostas de
resolução alternativas

Quinta-feira, 19 de outubro, 19:00

- Propostas de resolução comum alternativas Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

10 À • Quadro europeu para a titularização simples, transparente e normalizada  - Relatório: Paul Tang
(A8-0387/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

11 À • Requisitos prudenciais para as instituições de crédito e as empresas de investimento  - Relatório: Othmar
Karas (A8-0388/2016)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

56 À • Mandato de negociação para a realização de negociações comerciais com a Austrália  - Relatório: Daniel
Caspary (A8-0311/2017)

- Alterações Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

57 À • Mandato de negociação para a realização de negociações comerciais com a Nova Zelândia  - Relatório:
Daniel Caspary (A8-0312/2017)

- Alterações Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

58 À • Controlo da aplicação do direito da UE em 2015  - Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Alterações Quarta-feira, 18 de outubro, 13:00

71 À • Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu

- As nomeações para a primeira volta devem ser entregues ao
Secretário-Geral Adjunto (Edifício Louise Weiss, Gabinete R00.101)

Terça-feira, 24 de outubro, 18:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 20 de outubro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 23 de outubro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 24 de outubro, 19:00
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