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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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Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 135.º do Regimento)
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08:30 - 11:50 Debates

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

15:00 - 17:00 Debates

55 À • Acordo-Quadro sobre licença parental

Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016)

Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2010/18/UE do Conselho de 8 de março de 2010
que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental celebrado entre a
BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES e que revoga a Diretiva 96/34/CE

[2015/2097(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

23 À • Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos

Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Relatório sobre a implementação da Diretiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa à
prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas de uma
perspetiva de género

[2015/2118(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

75 À • Tártaros da Crimeia

RC B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016,
B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016

[2016/2692(RSP)]

76 À • Gâmbia

RC B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016,
B8-0600/2016, B8-0602/2016

[2016/2693(RSP)]

80 À • Jibuti

RC B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016,
B8-0601/2016, B8-0603/2016

[2016/2694(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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9 • Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da
democracia e do primado do direito (artigo 135.º do Regimento)

42 À« - Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

Relatório: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

[COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

73 À - Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda a retalho

Proposta de resolução

B8-0581/2016

[2016/2532(RSP)]

65 À - O estatuto de economia de mercado da China

Propostas de resolução

B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016,
B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016

[2016/2667(RSP)]

82 À - Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Propostas de resolução

B8-0583/2016, B8-0587/2016

[2016/2696(RSP)]

45 À - Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em determinados géneros
alimentícios

Proposta de resolução

B8-0545/2016

[2016/2583(RSP)]

55 À - Acordo-Quadro sobre licença parental

Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016)

[2015/2097(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

23 À - Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos

Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

[2015/2118(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros



15:00 - 17:00     
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90 • Empréstimos em moeda estrangeira

Declaração da Comissão

[2016/2704(RSP)]
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