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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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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
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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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