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17:00 - 21:30     Debates

 
Debate conjunto - Banco Europeu de Investimento 
 Com a presença de Werner Hoyer, Presidente do BEI

 
Encerramento da discussão conjunta
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17:00 - 21:30 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

14 À • Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de
2020

Relatório: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Relatório sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento -
relatório anual de 2020

[2020/2124(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

15 À • Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento -
relatório anual de 2019

Relatório: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Relatório sobre o controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de
Investimento – relatório anual de 2019

[2020/2245(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

45 À«««I • Utilização de tecnologias para o tratamento de dados para efeitos de luta contra o
abuso sexual de crianças em linha (derrogação temporária da Diretiva 2002/58/CE)

Relatório: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
a uma derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte
de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número para
o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual
de crianças em linha

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

75 À«««II • Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura

Recomendação para segunda leitura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura com
vista à adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e que altera o Regulamento
(UE) 2017/1004

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Comissão das Pescas



 

Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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67 À • Envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a
política de envelhecimento após 2020

Relatório: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Relatório sobre envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios
relacionados com a política de envelhecimento após 2020

[2020/2008(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

73 À • Impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros sistemas de
energias renováveis

Relatório: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Relatório sobre o impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros
sistemas de energias renováveis

[2019/2158(INI)]

Comissão das Pescas

20 À • Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no processo de tomada de
decisão da UE

Relatório: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Relatório sobre o diálogo com os cidadãos e a participação dos cidadãos no processo
de tomada de decisão da UE

[2020/2201(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

16 • Aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio

Relatório: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Relatório sobre aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio

[2020/2117(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

19 À • Cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações transatlânticas

Relatório: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Relatório sobre a cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações
transatlânticas

[2020/2257(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

62 À • Alterações do Regimento do Parlamento

Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Relatório sobre as alterações do Regimento do Parlamento que incidem nos artigos
99.º, 197.º, 213.º, 214.º, 222.º, 223.º, 230.º, 235.º e no anexo V, e sobre a inserção de
um novo artigo 106.º-A

[2021/2048(REG)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais



Terça-feira, 6 de julho de 2021

 

 

09:00 - 13:00     Debates

 
Debate conjunto - Interligar a Europa

 
Encerramento da discussão conjunta
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20:30 - 23:00 Debates

60 • Apresentação do programa de atividades da Presidência eslovena

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2728(RSP)]

77 À«««II • Mecanismo Interligar a Europa

Recomendação para segunda leitura: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu,
Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira
leitura com vista à adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria o Mecanismo Interligar a Europa e revoga os Regulamentos (UE) n.º
1316/2013 e (UE) n.º 283/2014

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Comissão dos Transportes e do Turismo

78 À«««II • Medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes

Recomendação para segunda leitura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira
leitura tendo em vista a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes

[10537/1/2020 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

36 • Segurança ferroviária e sinalização: avaliar o ponto da situação da implantação
do ERTMS

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Relatório sobre a segurança ferroviária e sinalização: avaliar o ponto da situação da
implantação do Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS)

[2019/2191(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo
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53 À • Criação de diretrizes para a aplicação do regime geral de condicionalidade para a
proteção do orçamento da União

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Relatório sobre a criação de diretrizes para a aplicação do regime geral de
condicionalidade para a proteção do orçamento da União

[2021/2071(INI)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

50 • Observação: As votações serão distribuídas pelos diferentes períodos de votação dependendo do
número de alterações

105 • Votação do acordo provisório

45 À«««I - Utilização de tecnologias para o tratamento de dados para efeitos de luta contra o abuso sexual de
crianças em linha (derrogação temporária da Diretiva 2002/58/CE)

Relatório: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

106 • Votações únicas

27 «««I - Reconhecimento dos certificados de países terceiros na navegação interior

Relatório: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva (UE)
2017/2397 no que respeita às medidas transitórias para o reconhecimento dos certificados de países terceiros

[COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

29 - Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2021: excedente do exercício de 2020

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 3/2021 da União
Europeia para o exercício 2021 - inscrição do excedente do exercício de 2020

[09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

81 ««« - Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia

Recomendação: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Recomendação sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 168/2007
que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia

[09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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82 ««« - Acordo Interbus: Protocolo respeitante ao transporte internacional regular e regular especializado de
passageiros em autocarro

Recomendação: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, do Protocolo do Acordo relativo ao transporte internacional ocasional de passageiros em autocarro
(Acordo Interbus) respeitante ao transporte internacional regular e regular especializado de passageiros em
autocarro

[11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

107 • Votações das alterações

122 • Proteção dos interesses financeiros da UE - luta contra a fraude - relatório anual 2019

Relatório: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)
[2020/2246(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental

76 À«««II - Fundo para a Segurança Interna

Recomendação para segunda leitura: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura com vista à adoção de
um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para a Segurança Interna

[06488/1/2021 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

128 • Alterações do Regimento do Parlamento

Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)
[2021/2048(REG)]
Comissão dos Assuntos Constitucionais

129 • Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2020

Relatório: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)
[2020/2124(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

130 • Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019

Relatório: Bas Eickhout (A9-0215/2021)
[2020/2245(INI)]
Comissão do Controlo Orçamental

75 À«««II - Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura

Recomendação para segunda leitura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Comissão das Pescas

87 À • Situação na Nicarágua

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

[2021/2777(RSP)]
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103 À • Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o Partido Democrático
Popular (HDP)

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

[2021/2788(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

89 • Ingerência estrangeira nos processos democráticos

Pergunta oral

Raphaël Glucksmann (O-000035/2021 - B9-0025/21)
Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União
Europeia, incluindo a Desinformação
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança
Ingerência estrangeira nos processos democráticos

[2021/2662(RSP)]

47 À • Regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (Lei Magnitsky da
UE)

Pergunta oral

David McAllister, Maria Arena (O-000047/2021 - B9-0028/21)
Comissão dos Assuntos Externos
Comissão
Regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (Lei Magnitsky da UE)

David McAllister, Maria Arena (O-000048/2021 - B9-0029/21)
Comissão dos Assuntos Externos
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança
Regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (Lei Magnitsky da UE)

[2021/2563(RSP)]

88 • Situação em Tigré, Etiópia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2778(RSP)]

108 • Votações únicas

36 - Segurança ferroviária e sinalização: avaliar o ponto da situação da implantação do ERTMS

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

[2019/2191(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

16 - Aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio

Relatório: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

[2020/2117(INI)]

Comissão do Comércio Internacional

109 • Votações finais
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46 À« - Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: atribuição de competências de execução à
Comissão para determinar o significado dos termos utilizados em determinadas disposições

Relatório: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no que respeita à
atribuição de competências de execução à Comissão para determinar o significado dos termos utilizados em
determinadas disposições dessa diretiva

[COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

62 À - Alterações do Regimento do Parlamento

Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

[2021/2048(REG)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

14 À - Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2020

Relatório: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

[2020/2124(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

15 À - Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019

Relatório: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

[2020/2245(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

83 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: soja geneticamente modificada DAS-
81419-2

B9-0372/2021

[2021/2759(RSP)]

84 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: soja geneticamente modificada DAS-
81419-2 × DAS–44406–6

B9-0373/2021

[2021/2760(RSP)]

85 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: milho geneticamente modificado 1507
× MIR162 × MON810 × NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos
eventos 1507, MIR162, MON810 e NK603

B9-0374/2021

[2021/2765(RSP)]

86 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: milho geneticamente modificado Bt 11
(SYN-BTØ11-1)

B9-0375/2021

[2021/2761(RSP)]

32 À - Proteção dos interesses financeiros da UE - luta contra a fraude - relatório anual 2019

Relatório: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Relatório sobre a proteção dos interesses financeiros da UE - luta contra a fraude - relatório anual 2019

[2020/2246(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental



 

20:30 - 23:00     Debates
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73 À - Impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros sistemas de energias renováveis

Relatório: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

[2019/2158(INI)]

Comissão das Pescas

110 • Votações das alterações

131 • Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão da UE

Relatório: Helmut Scholz (A9-0213/2021)
[2020/2201(INI)]
Comissão dos Assuntos Constitucionais

133 • Cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações transatlânticas

Relatório: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)
[2020/2257(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

134 • Envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a política de
envelhecimento após 2020

Relatório: Beata Szydło (A9-0194/2021)
[2020/2008(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

77 À«««II - Mecanismo Interligar a Europa

Recomendação para segunda leitura: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet
(A9-0219/2021)

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Comissão dos Transportes e do Turismo

90 • 70.º aniversário da Convenção de Genebra

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2779(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

79 À«««II • Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 2021-2027

Recomendação para segunda leitura: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura
com vista à adoção de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
cria o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração

[06486/2/2021 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



 
Encerramento da discussão conjunta

 
Debate conjunto - Sistema de Informação sobre Vistos

 
Encerramento da discussão conjunta
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80 À«««II • Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras: Instrumento de Apoio
Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos 2021-2027

Recomendação para segunda leitura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura
tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
cria, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, o Instrumento de
Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos

[06487/2/2021 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

68 À • Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

Relatório: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Relatório sobre o Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

[2019/2196(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

91 À«««II • Sistema de Informação sobre Vistos (SIV): tratamento de pedidos de visto

Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

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 altera os Regulamentos (CE) n.º 767/2008, (CE) n.º 810/2009, (UE)
2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861,
(UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 do Parlamento Europeu e do Conselho e que
revoga as Decisões 2004/512/CE e 2008/633/JAI do Conselho, para efeitos de
reforma do Sistema de Informação sobre Vistos

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

92 À«««II • Sistema de Informação sobre Vistos (VIS): condições de acesso a outros
sistemas de informação da UE para efeitos do VIS

Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

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 altera os Regulamentos (UE) n.º 603/2013, (UE) 2016/794, (UE)
2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, no que respeita ao estabelecimento das
condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do Sistema
de Informação sobre Vistos

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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09:00      Comunicação dos resultados

 

09:00 - 13:00     Debate (ou após a comunicação dos resultados)

 
Debate conjunto - Estado de direito e direitos fundamentais na Hungria e na Polónia

 
Encerramento da discussão conjunta
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09:00 Comunicação dos resultados

09:00 - 13:00 Debate (ou após a comunicação dos resultados)

13:00 - 14:15 Primeiro período de votação

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

19:30 - 20:45 Segundo período de votação

20:30 - 23:00 Debates

59 • Conclusões do Conselho Europeu de 24 e 25 de junho de 2021

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2021/2729(RSP)]

93 À • Violações do direito da UE e dos direitos dos cidadãos LGBTIQ na Hungria em
resultado das alterações legislativas introduzidas pelo Parlamento húngaro

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2780(RSP)]

104 • Resultado das audições de 22 de junho nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE
relativamente à Polónia e à Hungria

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2789(RSP)]

111 • Votações únicas

54 ««« - Disposições necessárias à execução do Protocolo relativo às consequências financeiras do termo de
vigência do Tratado CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão e do Aço

Recomendação: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 2003/76/CE, que fixa as
disposições necessárias à execução do Protocolo, anexo ao Tratado que institui a Comunidade Europeia,
relativo às consequências financeiras do termo de vigência do Tratado CECA e ao Fundo de Investigação do
Carvão e do Aço

[09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)]

Comissão dos Orçamentos
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55 « - Gestão do fundo CECA em liquidação e dos Ativos do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço

Relatório: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 2003/77/CE que fixa as diretrizes
financeiras plurianuais para a gestão do fundo CECA em liquidação e, depois de concluída a liquidação, dos
Ativos do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço

[COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)]

Comissão dos Orçamentos

113 • Votações das alterações

91 À«««II - Sistema de Informação sobre Vistos (SIV): tratamento de pedidos de visto

Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

92 À«««II - Sistema de Informação sobre Vistos (VIS): condições de acesso a outros sistemas de informação da
UE para efeitos do VIS

Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

135 • GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Criação de diretrizes para a aplicação do
regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União

136 • Regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (Lei Magnitsky da UE)

Propostas de resolução
[2021/2563(RSP)]

138 • Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras: Instrumento de Apoio Financeiro à Gestão das
Fronteiras e à Política de Vistos 2021-2027

Recomendação para segunda leitura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)
[2018/0249(COD)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

139 • Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

Relatório: Tanja Fajon (A9-0183/2021)
[2019/2196(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

114 • Votações finais

20 À - Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão da UE

Relatório: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

[2020/2201(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

19 À - Cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações transatlânticas

Relatório: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

[2020/2257(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



 

15:00 - 20:00     Debates
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67 À - Envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a política de
envelhecimento após 2020

Relatório: Beata Szydło (A9-0194/2021)

[2020/2008(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

94 • Programa de trabalho da Comissão para 2022

Declaração da Comissão

[2021/2781(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

95 • Ponto da situação no que respeita à aplicação dos regulamentos relativos ao
Certificado Digital COVID da UE

Declaração da Comissão

[2021/2782(RSP)]

13 À«««I • Agência Europeia de Medicamentos

Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao reforço do papel da Agência Europeia de Medicamentos em matéria de preparação e
gestão de crises no que diz respeito aos medicamentos e dispositivos médicos

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

30 À«««I • Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

Relatório: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

70 À • Um novo EEI para a Investigação e Inovação

Pergunta oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000031/2021 - B9-0026/21)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
Um novo EEI para a investigação e inovação

[2021/2524(RSP)]



19:00      Comunicação dos resultados

 

19:30 - 20:45     Segundo período de votação

 

20:30 - 23:00     Debates
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116 • Votações das alterações

140 • Agência Europeia de Medicamentos

Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
[2020/0321(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

141 • Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

Relatório: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[2020/0300(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

143 • Um novo EEI para a Investigação e Inovação

Propostas de resolução
[2021/2524(RSP)]

117 • Votações finais

53 À - Criação de diretrizes para a aplicação do regime geral de condicionalidade para a proteção do
orçamento da União

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

[2021/2071(INI)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

47 À - Regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (Lei Magnitsky da UE)

Propostas de resolução

B9-0371/2021

[2021/2563(RSP)]

68 À - Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

Relatório: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

[2019/2196(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

71 À • Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e preservação da biodiversidade
no oceano Austral

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2757(RSP)]
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61 À • Revisão do quadro legislativo macroeconómico

Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Relatório sobre a revisão do quadro legislativo macroeconómico tendo em vista um maior
impacto na economia real da Europa e maior transparência na tomada de decisões e
responsabilização democrática

[2020/2075(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



Quinta-feira, 8 de julho de 2021

 

 

09:00      Comunicação dos resultados

 

09:00 - 13:00     Debate (ou após a comunicação dos resultados)

 

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

do direito (artigo 144.º do Regimento)
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09:00 Comunicação dos resultados

09:00 - 13:00 Debate (ou após a comunicação dos resultados)

09:45 - 11:00 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

13:45 - 15:00 Segundo período de votação

14:30 - 16:30 Debates

16:30 Comunicação dos resultados

72 • Direitos laborais no Bangladeche

Declaração da Comissão

[2021/2756(RSP)]

96 • Aumento sustentado do preço das matérias-primas e dos materiais de construção na
Europa

Declaração da Comissão

[2021/2783(RSP)]

100 À • O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021,
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À • Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021,
B9-0390/2021, B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À • Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem
al-Darwish e Abdullah al-Howaiti

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021,
B9-0397/2021, B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]
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118 • Votações das alterações

144 • O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

Propostas de resolução
[2021/2785(RSP)]

145 • Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

Propostas de resolução
[2021/2786(RSP)]

146 • Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Propostas de resolução
[2021/2787(RSP)]

147 • Revisão do quadro legislativo macroeconómico

Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)
[2020/2075(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

148 • Situação na Nicarágua

Propostas de resolução
[2021/2777(RSP)]

149 • Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o Partido Democrático Popular (HDP)

Propostas de resolução
[2021/2788(RSP)]

142 • Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e preservação da biodiversidade no oceano
Austral

Propostas de resolução
[2021/2757(RSP)]

151 • Violações do direito da UE e dos direitos dos cidadãos LGBTIQ na Hungria em resultado das
alterações legislativas introduzidas pelo Parlamento húngaro

Propostas de resolução
[2021/2780(RSP)]

119 • Votações finais

13 À«««I - Agência Europeia de Medicamentos

Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

30 À«««I - Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

Relatório: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação
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70 À - Um novo EEI para a Investigação e Inovação

Propostas de resolução

B9-0370/2021

[2021/2524(RSP)]

120 • Votações finais

154 À - Composição numérica das comissões especiais e da comissão de inquérito

Proposta de decisão

B9-0414/2021

[2021/2802(RSO)]

100 À - O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

Propostas de resolução

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021,
B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À - Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

Propostas de resolução

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021,
B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À - Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Propostas de resolução

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021,
B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]

61 À - Revisão do quadro legislativo macroeconómico

Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)

[2020/2075(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

87 À - Situação na Nicarágua

Propostas de resolução

RC B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021,
B9-0405/2021

[2021/2777(RSP)]

103 À - Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o Partido Democrático Popular (HDP)

Propostas de resolução

RC B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021,
B9-0411/2021

[2021/2788(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Debates

 
Debate conjunto - Impacto da crise da COVID-19 no setor da aviação

 
Encerramento da discussão conjunta

 

16:30      Comunicação dos resultados

18 18Quinta-feira, 8 de julho de 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

71 À - Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e preservação da biodiversidade no oceano
Austral

Propostas de resolução

B9-0369/2021

[2021/2757(RSP)]

93 À - Violações do direito da UE e dos direitos dos cidadãos LGBTIQ na Hungria em resultado das
alterações legislativas introduzidas pelo Parlamento húngaro

Propostas de resolução

[2021/2780(RSP)]

97 À • Planos e ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Declaração da Comissão

[2021/2784(RSP)]

A votação terá lugar em setembro

98 • Condições de trabalho e de emprego dignas no sector da aviação

Pergunta oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet,
Mounir Satouri, Sandra Pereira (O-000049/2021 - B9-0030/21)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Condições de trabalho e de emprego dignas no setor da aviação

[2021/2607(RSP)]

99 • Impacto da crise da COVID-19 no setor da aviação

Pergunta oral

Karima Delli (O-000033/2021 - B9-0027/21)
Comissão dos Transportes e do Turismo
Comissão
Impacto da crise da COVID-19 no setor da aviação

[2021/2666(RSP)]



 

 
Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento) 

Prazos de entrega
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Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 5 de julho de 2021

 

17:00 - 21:30

 

 

Terça-feira, 6 de julho de 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00
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Presidente do Banco Europeu de Investimento (incluindo as réplicas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :45'

Relatores (5 x 6') :30'

Relatores de parecer (5 x 1') :5'

Relatores (artigo 160.º) (5 x 4') :20'

Deputados :75'

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'

Conselho (incluindo as respostas) :15'

Comissão (incluindo as respostas) :30'

Relatores (6 x 6') :36'

Relator(a) de parecer :1'

Deputados :105' 30

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Conselho (incluindo as respostas) :10'

Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante (incluindo réplicas) :30'

Comissão (incluindo as respostas) :15'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

Deputados :150'

PPE : 35' 30, S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :25'

Relatores (3 x 6') :18'

Deputados :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Quarta-feira, 7 de julho de 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 8 de julho de 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30
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Presidente do Conselho Europeu (incluindo réplicas) :15'

Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :25'

Deputados :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8' 30

Comissão (incluindo as respostas) :35'

Relatores (2 x 6') :12'

Relatores de parecer (3 x 1') :3'

Autor(a) (comissão) :5'

Deputados :150'

PPE : 35' 30, S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :15'

Relator(a) :6'

Relator(a) de parecer :1'

Deputados :75'

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'

Comissão (incluindo as respostas) :35'

Autor de cada proposta de resolução (Artigo 144.º do Regimento) :1'

Deputados :120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Comissão (incluindo as respostas) :15'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

Deputados :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 5 de julho de 2021
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14 À • Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2020  - Relatório: Pedro
Silva Pereira (A9-0200/2021)

- Alterações Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

15 À • Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2019  -
Relatório: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

- Alterações Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

45 À • Utilização de tecnologias para o tratamento de dados para efeitos de luta contra o abuso sexual de
crianças em linha (derrogação temporária da Diretiva 2002/58/CE)  - Relatório: Birgit Sippel
(A9-0258/2020)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

75 À • Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura  - Recomendação para segunda
leitura: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

67 À • Envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a política de
envelhecimento após 2020  - Relatório: Beata Szydło (A9-0194/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

73 À • Impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e outros sistemas de energias renováveis  -
Relatório: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

20 À • Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão da UE  - Relatório:
Helmut Scholz (A9-0213/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

19 À • Cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações transatlânticas  - Relatório: Antonio
López-Istúriz White (A9-0192/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

62 À • Alterações do Regimento do Parlamento  - Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

- Alterações Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00



Terça-feira, 6 de julho de 2021
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77 À • Mecanismo Interligar a Europa  - Recomendação para segunda leitura: Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

78 À • Medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes  - Recomendação para segunda
leitura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

53 À • Criação de diretrizes para a aplicação do regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento
da União  - Relatório: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 6 de julho, 16:00

76 À • Fundo para a Segurança Interna  - Recomendação para segunda leitura: Monika Hohlmeier
(A9-0221/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

87 À • Situação na Nicarágua - Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Terça-feira, 6 de julho, 10:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 7 de julho, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 7 de julho, 11:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 19:00

103 À • Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o Partido Democrático Popular (HDP) -
Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança

- Propostas de resolução Terça-feira, 6 de julho, 10:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 7 de julho, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 7 de julho, 11:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 19:00

47 À • Regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos (Lei Magnitsky da UE) - Pergunta oral
(O-000047/2021 - B9-0028/21)  (O-000048/2021 - B9-0029/21)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 5 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 6 de julho, 12:00

46 À • Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: atribuição de competências de execução à
Comissão para determinar o significado dos termos utilizados em determinadas disposições  - Relatório:
Irene Tinagli (A9-0201/2021)

- Alterações Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

83 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: soja geneticamente modificada DAS-
81419-2

- Alterações Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00
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84 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: soja geneticamente modificada DAS-
81419-2 × DAS–44406–6

- Alterações Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

85 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: milho geneticamente modificado 1507 ×
MIR162 × MON810 × NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos
1507, MIR162, MON810 e NK603

- Alterações Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

86 À • Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do Regimento: milho geneticamente modificado Bt 11
(SYN-BTØ11-1)

- Alterações Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

32 À • Proteção dos interesses financeiros da UE - luta contra a fraude - relatório anual 2019  - Relatório:
Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

- Alterações; rejeição Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

79 À • Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 2021-2027  - Recomendação para segunda leitura: Tanja
Fajon (A9-0224/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

80 À • Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras: Instrumento de Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras
e à Política de Vistos 2021-2027  - Recomendação para segunda leitura: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

68 À • Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen  - Relatório: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

91 À • Sistema de Informação sobre Vistos (SIV): tratamento de pedidos de visto  - Recomendação para segunda
leitura: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- Alterações; rejeição Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00

92 À • Sistema de Informação sobre Vistos (VIS): condições de acesso a outros sistemas de informação da UE
para efeitos do VIS  - Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

- Alterações; rejeição Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Segunda-feira, 5 de julho, 19:00



Quarta-feira, 7 de julho de 2021

 

 

Quinta-feira, 8 de julho de 2021
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93 À • Violações do direito da UE e dos direitos dos cidadãos LGBTIQ na Hungria em resultado das alterações
legislativas introduzidas pelo Parlamento húngaro - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Terça-feira, 6 de julho, 10:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 7 de julho, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 7 de julho, 11:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 19:00

13 À • Agência Europeia de Medicamentos  - Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

30 À • Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente  - Relatório: Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

70 À • Um novo EEI para a Investigação e Inovação - Pergunta oral (O-000031/2021 - B9-0026/21)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 5 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 6 de julho, 12:00

71 À • Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e preservação da biodiversidade no oceano Austral -
Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 5 de julho, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 6 de julho, 12:00

61 À • Revisão do quadro legislativo macroeconómico  - Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)

- Alterações do relator, mínimo de 71 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 30 de junho, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 2 de julho, 12:00

100 À • O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 5 de julho, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 7 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 7 de julho, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 19:00

101 À • Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 5 de julho, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 7 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 7 de julho, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 19:00
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102 À • Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-
Howaiti

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 5 de julho, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 144.º do Regimento)

Quarta-feira, 7 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 7 de julho, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 19:00

154 À • Composição numérica das comissões especiais e da comissão de inquérito - Proposta de decisão

- Proposta de decisão Quarta-feira, 7 de julho, 17:30

- Alterações Quarta-feira, 7 de julho, 19:30

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 7 de julho, 21:30

97 À • Planos e ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de animais na
investigação, nos ensaios regulamentares e na educação - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 13 de setembro, 20:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 14 de setembro, 16:00
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