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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 - 10:00     
 

Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 154.º do

Regimento)

 

10:00 - 12:20     
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09:00 - 10:00 Debates

10:00 - 12:20 Debates

12:30 - 14:30 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 24:00 Debates

93 À«««I - Normas relativas ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas em virtude da saída
do Reino Unido da União

Relatório:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Comissão das Pescas

 (ainda não aprovado)

94 À«««I - Autorizações de pesca para os navios de pesca da União nas águas do Reino Unido e às
operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União

Relatório:

[2019/0010(COD)]

Comissão das Pescas

 (ainda não aprovado)

134 À«««I - Certos aspetos da segurança e da conectividade ferroviárias no contexto da saída do Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União

Relatório: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

 (ainda não aprovado)

146 À • Equilíbrio de género nas nomeações no domínio dos assuntos económicos e
monetários da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2614(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

124 • Debate com o Primeiro-Ministro da República Eslovaca, Peter Pellegrini, sobre o
futuro da Europa

[2019/2515(RSP)]



12:30 - 14:30     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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135 - Pedido de levantamento da imunidade de Monika Hohlmeier

Relatório: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

144 - Pedido de levantamento da imunidade de Jean-Marie Le Pen

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

145 - Pedido de levantamento da imunidade de Dominique Bilde

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

101 - Prorrogação do artigo 159.º do Regimento do Parlamento até ao final da nona legislatura

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Informações eletrónicas sobre o transporte de mercadorias

Relatório: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a informações
eletrónicas sobre o transporte de mercadorias

[2018/0140(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

21 ««« - Acordo de Parceria Voluntária UE-Vietname relativo à aplicação da legislação, à governação e ao
comércio no setor florestal

Recomendação: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

10 - Acordo de Parceria Voluntária UE-Vietname relativo à aplicação da legislação, à governação e ao
comércio no setor florestal

Relatório: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

46 ««« - Protocolo que altera a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas relativamente
ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal

Recomendação: József Nagy (A8-0070/2019)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a assinar, no
interesse da União Europeia, o Protocolo que altera a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção
das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal

[2018/0238(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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103 ««« - Autorizar os Estados-Membros a tornarem-se Parte na Convenção do Conselho da Europa sobre uma
abordagem integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e
outras manifestações desportivas

Recomendação: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a tornarem-se
Partes, no interesse da União Europeia, na Convenção do Conselho da Europa sobre uma abordagem
integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras manifestações
desportivas (STCE n.º 218)

[2018/0116(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

107 ««« - Protocolo que altera o Acordo de Transporte Marítimo entre a Comunidade Europeia e a China
(adesão da Croácia)

Recomendação: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União e dos
Estados-Membros, do Protocolo que altera o Acordo de Transporte Marítimo entre a Comunidade Europeia
e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Governo da República Popular da China, por outro, a fim de
ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia

[2014/0327(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

30 ««« - Acordo Euro-Mediterrânico UE-Egito (adesão da Croácia)

Recomendação: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia e
dos seus Estados-Membros, de um Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre
as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Árabe do Egito, por
outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia

[2016/0121(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

17 - Conclusão de um Acordo de Parceria e de Cooperação com o Turquemenistão

Relatório intercalar: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Relatório provisório sobre o projeto de decisão do Conselho e da Comissão relativa à celebração pela União
Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica de um Acordo de Parceria e Cooperação que
estabelece uma Parceria entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o
Turquemenistão, por outro

[1998/0031R(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

90 « - Decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de dados de
ADN no Reino Unido

Relatório: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados de ADN no Reino Unido

[2018/0812(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

75 À«««I - Intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e Sistema Europeu de Informação
sobre os Registos Criminais (ECRIS)

Relatório: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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76 À«««I - Sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem informações sobre
condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas (ECRIS-TCN)

Relatório: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

(Votação: 08/02/2018)

62 À«««I - Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade

Relatório: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Comissão da Cultura e da Educação

47 À«««I - «Regulamento Cibersegurança» da UE

Relatório: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

72 À«««I - Práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento alimentar

Relatório: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

(Votação: 25/10/2018)

58 À«««I - Iniciativa de cidadania europeia

Relatório: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

(Votação: 05/07/2018)

57 À«««I - Importação de bens culturais

Relatório: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à importação de
bens culturais

[2017/0158(COD)]

Comissão do Comércio Internacional

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

(Debate: 24/10/2018, votação: 25/10/2018)

97 À«««I - Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu

Relatório: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE, Euratom) n.º 1141/2014 no que diz respeito a um procedimento de verificação de violações das regras
em matéria de proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu

[2018/0336(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais



 

15:00 - 24:00     
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122 À - Ameaças para a segurança relacionadas com o aumento da presença tecnológica chinesa na UE e
eventuais medidas a nível da UE com vista à redução das mesmas

Propostas de resolução

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Debate: 13/02/2019)

29 À - Ponto da situação das relações políticas entre a UE e a Rússia

Relatório: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

12 À - Reforço das capacidades da UE em matéria de prevenção e mediação de conflitos

Relatório: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

123 À • Um regime europeu de sanções por violações dos direitos humanos

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2019/2580(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

16 À • Relatório de 2018 relativo à Turquia

Relatório: Kati Piri (A8-0091/2019)

Relatório sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo à Turquia

[2018/2150(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

153 À • Situação de emergência na Venezuela

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2019/2628(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

117 À • Seguimento dado pelo SEAE, dois anos após o relatório do PE sobre a Comunicação
estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra ela por terceiros

Relatório: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Relatório sobre uma recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Vice-
Presidente da Comissão/ Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança respeitante ao balanço do seguimento dado pelo SEAE dois anos
após o relatório do PE sobre a comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda
dirigida contra ela por terceiros

[2018/2115(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento



Debate conjunto - Afeganistão

 
Encerramento da discussão conjunta
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32 ««« • Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o
Afeganistão

Recomendação: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União, do Acordo de Cooperação em Matéria de Parceria e
Desenvolvimento entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado,
e a República Islâmica do Afeganistão, por outro

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

33 À • Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o
Afeganistão (resolução)

Relatório: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de
Cooperação em Matéria de Parceria e Desenvolvimento entre a União Europeia e os
seus Estados-Membros, por um lado, e a República Islâmica do Afeganistão, por
outro

[2015/0302M(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

31 À • Acordo de Associação entre a UE e Mónaco, Andorra e São Marinho

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e à
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança referente ao acordo de associação entre a UE e o Mónaco,
Andorra e São Marinho

[2018/2246(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento

13 À«««I • Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços

Relatório: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

(Debate: 13/09/2017, votação: 14/09/2017)

138 À • Necessidade urgente de uma lista negra da UE de países terceiros em conformidade
com a Diretiva relativa à luta contra o branqueamento de capitais

Declarações do Conselho e da Comissão

[2019/2612(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira
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99 À«««I • Sistema de Informação sobre Vistos

Relatório: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) n.º 767/2008, o Regulamento (CE) n.º 810/2009, o
Regulamento (UE) 2017/2226, o Regulamento (UE) 2016/399, o Regulamento XX/2018
[Regulamento Interoperabilidade] e a Decisão 2004/512/CE e que revoga a Decisão
2008/633/JAI do Conselho

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

70 À«««I • Fundo para o Asilo e a Migração

Relatório: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o Fundo para o Asilo e a Migração

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

71 À«««I • Instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e dos vistos

Relatório: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
cria, no âmbito do Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras, o instrumento de apoio
financeiro à gestão das fronteiras e dos vistos

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

69 À«««I • Fundo para a Segurança Interna

Relatório: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o Fundo para a Segurança Interna

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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