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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 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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Terça-feira, 19 de Fevereiro de 2008

DEBATE  LEGISLATIVO:
9:00 - 11:50

9:00 - 11:50  [DEBATE LEGISLATIVO]

 Discussão conjunta - Comercialização de produtos

10   I  Relatório André Brie (A6-0491/2007) - Acreditação e fiscalização do 
mercado no contexto da comercialização de produtos
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de produtos
[COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores
A votação terá lugar na quinta-feira

11   I  Relatório Christel Schaldemose (A6-0490/2007) - Quadro comum 
para a comercialização de produtos
sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos
[COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores
A votação terá lugar na quinta-feira

12   I  Relatório Alexander Stubb (A6-0489/2007) - Aplicação das normas 
técnicas nacionais aos produtos comercializados legalmente noutro 
Estado-Membro
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece procedimentos para a aplicação de certas regras 
técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados noutro Estado-
Membro e que revoga a Decisão n.º 3052/95/CE
[COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores
A votação terá lugar na quinta-feira

13  Pergunta oral - Marcação de segurança nos produtos de consumo
Arlene McCarthy (O-0009/2008 - B6-0009/2008)
Comissão
Marcação de segurança nos produtos de consumo
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

 Fim da discussão conjunta
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12:00 - 13:00

14  Votação

15  - Recomendação Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008) - Protocolo ao Acordo Euro-
Mediterrânico CE-Israel
sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao 
Acordo Euro-Mediterrânico que estabelece uma associação entre as Comunidades 
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Estado de Israel, por outro, a fim 
de ter em conta a adesão da República da Bulgária e da Roménia à União Europeia
[15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)]
Comissão dos Assuntos Externos
Artigo 43º, nº 1 do Regimento

16  - Recomendação Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008) - Protocolo ao Acordo Euro-
Mediterrânico CE-Egipto
sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao 
Acordo Euro-Mediterrânico que estabelece uma associação entre as Comunidades 
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Árabe do Egipto, por 
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Bulgária e da Roménia à União 
Europeia
[13199/2007 – COM(2007)0487 – C6 0438/2007 – 2007/0180(AVC)]
Comissão dos Assuntos Externos
Artigo 43º, nº 1 do Regimento

17  I - Relatório Jan Andersson (A6-0012/2008) - Exposição dos trabalhadores a campos 
electromagnéticos
sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2004/40/CE relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos 
electromagnéticos) (18.ª directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CEE)
[COM(2007)0669 - C6-0394/2007 - 2007/0230(COD)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Artigo 43º, nº 1 do Regimento

19  I - Relatório Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008) - Instalação dos dispositivos de 
iluminação e de sinalização luminosa dos tractores agrícolas ou florestais de rodas 
(versão codificada)
sobre uma proposta de directiva do Parlamento europeu e do Conselho relativa à instalação 
dos dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa dos tractores agrícolas ou 
florestais de rodas (versão codificada)
[COM(2007)0192 - C6-0108/2007 - 2007/0066(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento

20  I - Relatório Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008) - Chapas e inscrições regulamentares em 
veículos a motor e seus reboques (versão codificada)
sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às chapas e 
inscrições regulamentares, bem como à sua localização e modo de fixação no que respeita 
aos veículos a motor e seus reboques (versão codificada)
[COM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento
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21  I - Relatório Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008) - Dispositivos de iluminação da placa de 
matrícula posterior dos veículos a motor e dos seus reboques (versão codificada)
sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
dispositivos de iluminação da chapa de matrícula da retaguarda dos veículos a motor e seus 
reboques (versão codificada)
[COM(2007)0451 - C6-0252/2007 - 2007/0162(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento

22  I - Relatório Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008) - Supressão das interferências 
radioeléctricas produzidas pelos tractores agrícolas ou florestais (versão codificada)
sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à supressão 
das interferências radioeléctricas (compatibilidade electromagnética) produzidas pelos 
tractores agrícolas ou florestais (versão codificada)
[COM(2007)0462 - C6-0256/2007 - 2007/0166(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento

23  I - Relatório Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008) - Nível sonoro dos tractores 
agrícolas ou florestais de rodas (versão codificada)
sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao nível 
sonoro à altura dos ouvidos dos condutores de tractores agrícolas ou florestais de rodas 
(versão codificada)
[COM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento

24  I - Relatório Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008) - Agência Europeia do Ambiente 
e a Rede Europeia de Informação e de Observação do Ambiente (versão codificada)
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a 
Agência Europeia do Ambiente e a Rede Europeia de Informação e de Observação do 
Ambiente (versão codificada)
[COM(2007)0667 - C6-0397/2007 - 2007/0235(COD)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento

25  - Relatório Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008) - Impostos especiais sobre o 
consumo de tabacos manufacturados (versão codificada)
sobre uma proposta de directiva do Conselho relativa à estrutura e taxas de impostos 
especiais sobre o consumo de tabacos manufacturados (versão codificada)
[COM(2007)0587 - C6-0392/2007 - 2007/0206(CNS)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 80º do Regimento

26  - Relatório Ruth Hieronymi (A6-0512/2007) - Acordo CE-Suíça sobre o programa 
comunitário MEDIA 2007
sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão de um acordo entre a 
Comunidade Europeia e a Confederação Suíça no domínio do audiovisual, que estabelece 
os termos e as condições de participação da Confederação Suíça no programa comunitário 
MEDIA 2007, bem como de uma Acta Final
[COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)]
Comissão da Cultura e da Educação
Artigo 131º do Regimento
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4 - Relatório Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008) - Imunidade parlamentar de Claudio 
Fava
sobre o pedido de defesa da imunidade parlamentar de Claudio Fava
[2007/2155(IMM)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos
Artigo 131º do Regimento

3 - Relatório Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008) - Imunidade parlamentar de Witold 
Tomczak
sobre o pedido de defesa da imunidade parlamentar de Witold Tomczak
[2007/2130(IMM)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

8   II - Recomendação para segunda leitura Janelly Fourtou (A6-0011/2008) - Código 
Aduaneiro Comunitário
referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário (Código Aduaneiro Modernizado)
[11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

7   I - Relatório Bill Newton Dunn (A6-0488/2007) - Assistência mútua entre os Estados-
Membros e a Comissão na aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola
sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n° 515/97 do Conselho relativo à assistência mútua entre as autoridades 
administrativas dos Estados-Membros e à colaboração entre estas e a Comissão, tendo em 
vista a correcta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola
[COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

5  - Relatório José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008) - Transparência nas questões 
financeiras
sobre a transparência nas questões financeiras
[2007/2141(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental

6  - Relatório Francesco Musotto (A6-0009/2008) - Interesses financeiros das 
Comunidades – Relatórios anuais 2005-2006
sobre a protecção dos interesses financeiros das Comunidades - Luta contra a fraude - 
Relatórios anuais 2005-2006
[2006/2268(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental

45  - Relatório Gérard Deprez (A6-0015/2008) - Factores que incentivam o terrorismo e 
que favorecem o recrutamento de terroristas
sobre uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho sobre os 
factores que incentivam o terrorismo e que favorecem o recrutamento de terroristas
[2006/2092(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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44  - Relatório Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008) - Acesso das empresas europeias 
aos mercados externos
sobre uma estratégia da União Europeia para garantir um melhor acesso das empresas 
europeias aos mercados externos
[2007/2185(INI)]
Comissão do Comércio Internacional

15:00 - 16:30 (DEBATE SOBRE O FUTURO DA EUROPA)

28  Debate sobre o Futuro da Europa com a participação do Primeiro 
Ministro sueco, membro do Conselho Europeu

16:30 - 19:30

 Discussão conjunta - Estratégia de Lisboa

33   Declarações do Conselho e da Comissão - Estratégia de Lisboa

34   Relatório Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008) - Orientações 
gerais das políticas económicas para 2008-2010
sobre as Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego (Parte: 
Orientações gerais da política económica dos Estados-Membros e da 
Comunidade): lançamento do novo ciclo 2008-2010
[2007/2275(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

 Fim da discussão conjunta

21:00 - 22:30

30  Período de perguntas à Comissão (B6-0010/2008)

22:30 - 24:00

31   Relatório Cem Özdemir (A6-0503/2007) - Estratégia europeia para a 
Ásia Central
sobre uma estratégia europeia para a Ásia Central
[2007/2102(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos


