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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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10:00  - 11:50

 Discussão conjunta - Política de coesão

47   Relatório Ambroise Guellec (A6-0023/2008) - Quarto relatório sobre 
a coesão
sobre o quarto relatório sobre a coesão económica e social
[2007/2148(INI)]
Comissão do Desenvolvimento Regional

48   Relatório Gisela Kallenbach (A6-0028/2008) - Programa de acção 
europeu de desenvolvimento do espaço e da coesão territorial
sobre o seguimento da Agenda Territorial e da Carta de Leipzig - Para um 
programa de acção europeu de desenvolvimento do espaço e da coesão 
territorial
[2007/2190(INI)]
Comissão do Desenvolvimento Regional

 Fim da discussão conjunta

12:00 - 13:00

49  Votação

40  - Relatório Monica Frassoni (A6-0462/2007) - Controlo da aplicação do direito 
comunitário em 2005
sobre o controlo da aplicação do direito comunitário em 2005 - 23º relatório anual da 
Comissão
[2006/2271(INI)]
Comissão dos Assuntos Jurídicos

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

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
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12   I - Relatório Alexander Stubb (A6-0489/2007) - Aplicação de certas regras técnicas 
nacionais a 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

53  - Propostas de resolução - Situação em Gaza
RC B6-0066/2008, B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-
0071/2008, B6-0072/2008  
(Debate: 30 de Janeiro de 2008)

65  - Propostas de resolução - 7ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações 
Unidas 
RC B6-0092/2008, B6-0092/2008, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008, B6-
0101/2008 

32  - Relatório Françoise Castex (A6-0024/2008) - O futuro demográfico da Europa
sobre o futuro demográfico da Europa
[2007/2156(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

66  - Proposta de resolução - Cooperação científica com África 
B6-0078/2008

47  - Relatório Ambroise Guellec (A6-0023/2008) - Quarto relatório sobre a coesão
sobre o quarto relatório sobre a coesão económica e social
[2007/2148(INI)]
Comissão do Desenvolvimento Regional

48  - Relatório Gisela Kallenbach (A6-0028/2008) - Programa de acção europeu de 
desenvolvimento do espaço e da coesão territorial
sobre o seguimento da Agenda Territorial e da Carta de Leipzig - Para um programa de 
acção europeu de desenvolvimento do espaço e da coesão territorial
[2007/2190(INI)]
Comissão do Desenvolvimento Regional

15:00 - 16:00

 Debate sobre casos de violação dos direitos do Homem, da democracia e 
do Estado de Direito - Duração máxima: uma hora
(Artigo 115º do Regimento)

54   Timor-Leste
RC B6-0079/2008, B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-
0090/2008, B6-0093/2008, B6-0095/2008

55   Bielorrússia
RC B6-0081/2008, B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-
0088/2008, B6-0091/2008, B6-0098/2008
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56   Kivu do Norte (República Democrática do Congo)
RC B6-0080/2008, B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-
0089/2008, B6-0094/2008, B6-0097/2008

16:00 [ou no final dos debates que precedem]

50  Votação das propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de 
violação dos direitos do Homem, da democracia e do Estado de Direito 
(Artigo 115º do Regimento)


