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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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08:30 - 11:20 Debates

11:30 Discurso de Nils Muižnieks, Comissário para os Direitos do Homem do Conselho da Europa

11:30 - 13:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

4 À • União bancária - Relatório anual de 2017

Relatório: Sander Loones (A8-0019/2018)

Relatório sobre a união bancária - Relatório anual de 2017

[2017/2072(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

14 À« • Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

Relatório: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

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 em
relação aos mecanismos transfronteiras a comunicar

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

16 À • Cortar as fontes de rendimento dos jihadistas - atacar o financiamento do terrorismo

Relatório: Javier Nart (A8-0035/2018)

Relatório sobre uma recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e à
Vice-Presidente/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política
de Segurança sobre cortar as fontes de rendimento dos jihadistas - atacar o financiamento
do terrorismo

[2017/2203(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

5 À • Prioridades da UE para a 62.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a
Condição da Mulher

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho sobre as prioridades
da UE para a 62.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher

[2017/2194(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
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43 • (Discurso de Nils Muižnieks, Comissário para os Direitos do Homem do Conselho da
Europa)

37 À - Eleição de um Vice-Presidente do Parlamento Europeu (em substituição de Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distribuição de produtos de seguros: data de entrada em aplicação das medidas de transposição dos
Estados-Membros

Relatório: Werner Langen (A8-0024/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva (UE)
2016/97 no que respeita à data de entrada em aplicação das medidas de transposição dos Estados-Membros

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

15 ««« - Acordo Bilateral entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre medidas prudenciais
relativas aos seguros e resseguros

Recomendação: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo Bilateral entre a
União Europeia e os Estados Unidos da América sobre medidas prudenciais relativas aos seguros e
resseguros

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

27 « - Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Annemie Turtelboom

Relatório: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Relatório sobre a nomeação de Annemie Turtelboom para o cargo de membro do Tribunal de Contas

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental

40 « - Nomeação de um membro do Conselho Único de Resolução

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão relativa à nomeação de um membro do Conselho Único de
Resolução

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

36 À - Constituição, responsabilidades, composição numérica e duração do mandato da comissão especial
sobre os crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas e proteção das indicações geográficas
das bebidas espirituosas

Relatório: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
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14 À« - Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

Relatório: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

38 À - Objeção nos termos do artigo 106.°: Autorização do milho geneticamente modificado 59122 (DAS-
59122-7)

Proposta de resolução

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Objeção nos termos do artigo 106.°: Autorização do milho geneticamente modificado MON 87427 x
MON 89034 x NK603 e do milho geneticamente modificado combinando dois dos elementos MON
87427, MON 89034 e NK 603

Proposta de resolução

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura
EGF/2017/006 ES/Galiza - vestuário

Relatório: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de uma candidatura da Espanha -
EGF/2017/006 ES/Galiza - vestuário

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

21 À - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/007
SE/Ericsson

Relatório: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de uma candidatura da Suécia - EGF/2017/007
SE/Ericsson

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

33 À - Decisão da Comissão de acionar o artigo 7.º, n.º 1, do TUE relativamente à situação na Polónia

Propostas de resolução

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Situação dos direitos fundamentais na UE em 2016

Relatório: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

19 À - Perspetivas e desafios para o setor da apicultura na UE

Relatório: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
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4 À - União bancária - Relatório anual de 2017

Relatório: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

16 À - Cortar as fontes de rendimento dos jihadistas - atacar o financiamento do terrorismo

Relatório: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

5 À - Prioridades da UE para a 62.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
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