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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
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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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