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

do direito (artigo 135.º do Regimento)

 

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 - 16:00 Debates

36 À • Disposições relativas à hora de verão

Declaração da Comissão

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rússia - o caso de Oyub Titiev e o Centro dos Direitos Humanos "Memorial"

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Execuções no Egito

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Escravatura infantil no Haiti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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)

50 À - Composição nominal da comissão especial sobre o procedimento de autorização de pesticidas da
União

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitorização e declaração das emissões de CO2 resultantes do consumo de combustível dos novos
veículos pesados utilitários

Relatório: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à vigilância e
comunicação das emissões de CO2 e do consumo de combustível dos veículos pesados novos

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C
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72 «««I - Criação de um sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem
informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas (TCN), tendo em vista
completar e apoiar o Sistema Europeu de Informação sobre os Registos Criminais (sistema ECRIS-
TCN)

Relatório: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C

23 À«««I - Fundo de garantia relativo às ações externas

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Comissão dos Orçamentos

24 À«««I - Garantia da UE ao Banco Europeu de Investimento em caso de perdas resultantes de operações de
financiamento a favor de projetos de investimento realizados fora da União

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Comissão dos Orçamentos

27 À - Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Comissão dos Orçamentos

43 À - Situação atual dos direitos humanos na Turquia

Propostas de resolução

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situação na Venezuela

Propostas de resolução

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situação da UNRWA

Propostas de resolução

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Disposições relativas à hora de verão

Propostas de resolução

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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