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4. Regimento do Parlamento Europeu

- Alterações ao Regimento
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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



Índice

Índice

696.160/OJ 696.160/OJ

Segunda-feira, 13 de setembro de 2021 1

17:00 - 21:30 Debates 1

Reinício da sessão e ordem de trabalhos 1

Debate conjunto - Saúde e prevenção das doenças 1

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças  - Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) 1

Ameaças transfronteiriças graves para a saúde  - Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 1

Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de plataformas - Novas formas
de emprego associadas ao desenvolvimento digital  - Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 1

Breve apresentação dos seguintes relatórios: 1

Futuros pescadores  - Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 1

Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores preparado para o futuro na Europa  - Relatório:
Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) 2

Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União  - Relatório: Stéphane Bijoux
(A9-0241/2021) 2

Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica  - Relatório: Younous Omarjee
(A9-0243/2021) 2

18:30 - 19:45 Período de votação 2

Observação: As votações serão distribuídas pelos diferentes períodos de votação dependendo do número de
alterações 2

Votação do acordo provisório 2

Direitos comunitários de proteção das variedades vegetais: prorrogação do prazo para determinadas
variedades  - Relatório: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021) 2

Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento) 2

Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que operam
no canal da Mancha  - Relatório: 2

Votação por escrutínio secreto 2

Pedido de defesa dos privilégios e das imunidades de Guy Verhofstadt  - Relatório: Angel Dzhambazki
(A9-0238/2021) 3

Votações únicas 3

Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia   - Relatório: Tomas Tobé (A9-0244/2021) 3

Direitos das pessoas LGBTI+ na UE - Proposta de resolução 3

Terça-feira, 14 de setembro de 2021 4

09:00  Comunicação dos resultados 4

09:00 - 13:00 Debate (ou após a comunicação dos resultados) 4

Apresentação do pacote Objetivo 55 após a publicação do relatório do PIAC - Declarações do Conselho e da
Comissão 4

Debate conjunto - Catástrofes naturais na Europa 4

Catástrofes naturais durante o verão de 2021 - Pergunta oral (O-000059/2021 - B9-0035/21) 4

Impactos das catástrofes naturais na Europa decorrentes das alterações climáticas - Declaração da
Comissão 4

Apresentação pelo Conselho da sua posição sobre o projeto de orçamento geral - exercício de 2022 4



Índice

696.160/OJ 696.160/OJ

13:00 - 14:15 Período de votação 4

Votações únicas 4

Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores preparado para o futuro na Europa  - Relatório:
Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) 4

Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União  - Relatório: Stéphane Bijoux
(A9-0241/2021) 5

Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica  - Relatório: Younous Omarjee
(A9-0243/2021) 5

Votações das alterações 5

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 5

Ameaças transfronteiriças graves para a saúde 5

15:00 - 20:00 Debates 5

Situação no Afeganistão - Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 5

Situação no Líbano - Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 5

Rumo das relações políticas UE-Rússia  - Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021) 5

Nova estratégia UE-China  - Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 5

19:00  Comunicação dos resultados 6

20:30 - 23:00 Debates 6

Diretiva Cartão Azul UE  - Relatório: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 6

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 2021–2027  - Recomendação para segunda leitura:
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 6

Debate conjunto - Reserva de Ajustamento ao Brexit 6

Reserva de Ajustamento ao Brexit  - Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021) 6

Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2021: Reserva de Ajustamento ao Brexit  - Relatório: Pierre
Larrouturou (A9-0263/2021) 6

Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 7

09:00 - 13:00 Debate 7

Estado da União - Declaração da Presidente da Comissão 7

13:00 - 14:15 Primeiro período de votação 7

Votação única 7

Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2021: Reserva de Ajustamento ao Brexit  - Relatório: Pierre
Larrouturou (A9-0263/2021) 7

Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que operam
no canal da Mancha  - Relatório: 7

Votações de acordos provisórios 7

Controlos oficiais de animais e produtos de origem animal exportados de países terceiros para a União, a fim
de assegurar o cumprimento da proibição de determinadas utilizações de antimicrobianos  - Relatório: Pascal
Canfin (A9-0195/2021) 7

Reserva de Ajustamento ao Brexit  - Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021) 7

Diretiva Cartão Azul UE  - Relatório: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 8

Proposta de rejeição da posição do Conselho 8

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 2021–2027  - Recomendação para segunda leitura:
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 8

Votações finais 8

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças  - Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) 8

Ameaças transfronteiriças graves para a saúde  - Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 8



Índice

696.160/OJ 696.160/OJ

Votações das alterações 8

Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos antimicrobianos a
reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos 8

Nova estratégia UE-China 8

Rumo das relações políticas UE-Rússia 8

Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros 8

Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de plataformas - Novas formas
de emprego associadas ao desenvolvimento digital 8

Futuros pescadores 9

Planos e ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de animais na investigação,
nos ensaios regulamentares e na educação 9

15:00 - 20:00 Debates 9

Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais  - Relatório: Sven Giegold
(A9-0193/2021) 9

O escândalo do software de espionagem Pegasus - Declarações do Conselho e da Comissão 9

Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito na Polónia -
Declarações do Conselho e da Comissão 9

Inclusão da violência com base no género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do
TFUE  - Relatório: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 9

19:00  Comunicação dos resultados 9

20:00 - 21:15 Segundo período de votação 9

Votações únicas 9

Acordo sobre a facilitação da emissão de vistos entre a UE e Cabo Verde  - Recomendação: Juan Fernando
López Aguilar (A9-0264/2021) 9

Alteração da Decisão-Quadro 2002/465/JAI do Conselho a fim de a harmonizar com as normas da UE em
matéria de proteção de dados pessoais  - Relatório: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021) 10

Decisão Europeia de Investigação em matéria penal: harmonização com as normas da UE em matéria de
proteção de dados pessoais  - Relatório: Marina Kaljurand (A9-0237/2021) 10

Acordo UE-Coreia: certos aspetos dos serviços aéreos  - Recomendação: Dominique Riquet (A9-0251/2021) 10

Votação das alterações 10

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Inclusão da violência com base no género
nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE 10

Votações finais 10

Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos antimicrobianos a
reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos 10

Nova estratégia UE-China  - Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 10

Rumo das relações políticas UE-Rússia  - Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021) 10

Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros  - Relatório: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(A9-0262/2021) 10

Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de plataformas - Novas formas
de emprego associadas ao desenvolvimento digital  - Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 11

Futuros pescadores  - Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 11

Planos e ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de animais na investigação,
nos ensaios regulamentares e na educação - Propostas de resolução 11

20:30 - 23:00 Debates 11

Contributo da UE para a transformação dos sistemas alimentares mundiais a fim de atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - Pergunta oral (O-000043/2021 - B9-0031/21) 11

Inverter as consequências sociais negativas da pandemia de COVID-19 - Pergunta oral (O-000044/2021 -
B9-0032/21) 11



Índice

696.160/OJ 696.160/OJ

Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 12

09:00  Comunicação dos resultados 12

09:00 - 13:00 Debate (ou após a comunicação dos resultados) 12

Sanções dos Estados-Unidos e Estado de Direito - Pergunta oral (O-000057/2021 - B9-0034/21) 12

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 144.º
do Regimento) 12

Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba 12

Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU 12

Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia 12

09:30 - 10:45 Primeiro período de votação 13

Votações das alterações 13

Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba 13

Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU 13

Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia 13

Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais 13

Situação no Afeganistão 13

Situação no Líbano 13

Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito na Polónia 13

Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo de ética
independente da UE 13

Votação final 13

Inclusão da violência com base no género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do
TFUE  - Relatório: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 13

13:00  Comunicação dos resultados 14

13:45 - 15:00 Segundo período de votação 14

Votações finais 14

Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba - Propostas de resolução 14

Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU - Propostas de resolução 14

Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia - Propostas de resolução 14

Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais  - Relatório: Sven Giegold
(A9-0193/2021) 14

Situação no Afeganistão - Propostas de resolução 14

Situação no Líbano - Propostas de resolução 14

Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito na Polónia - Propostas
de resolução 14

Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo de ética
independente da UE  - Relatório: Daniel Freund (A9-0260/2021) 14

14:30 - 16:30 Debate 15

Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a COVID-19 - Pergunta
oral (O-000046/2021 - B9-0033/21) 15

16:30  Comunicação dos resultados 15



Índice

696.160/OJ 696.160/OJ

Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento) 17

Prazos de entrega 19



Segunda-feira, 13 de setembro de 2021

 

 

17:00 - 21:30     Debates

 
Debate conjunto - Saúde e prevenção das doenças 

 
Encerramento da discussão conjunta

 

Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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17:00 - 21:30 Debates

18:30 - 19:45 Período de votação

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

45 À«««I • Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 851/2004 que cria um Centro Europeu de
Prevenção e Controlo das Doenças

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

32 À«««I • Ameaças transfronteiriças graves para a saúde

Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às ameaças transfronteiriças graves para a saúde e que revoga a Decisão n.º
1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

58 À • Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de
plataformas - Novas formas de emprego associadas ao desenvolvimento digital

Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Relatório sobre condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os
trabalhadores das plataformas - novas formas de emprego associadas ao desenvolvimento
digital

[2019/2186(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

34 À • Futuros pescadores

Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Relatório sobre o tema «Futuros pescadores: atrair uma nova geração de
trabalhadores para o setor das pescas e criar emprego nas comunidades costeiras»

[2019/2161(INI)]

Comissão das Pescas



 

18:30 - 19:45     Período de votação
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17 • Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores preparado para o futuro
na Europa

Relatório: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Relatório sobre o tema «Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores
preparado para o futuro na Europa»

[2021/2015(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

12 • Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União

Relatório: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Relatório "Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União"

[2020/2120(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

52 • Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica

Relatório: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Relatório sobre Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região
Atlântica

[2020/2276(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

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

88 • Votação do acordo provisório

56 À«««I - Direitos comunitários de proteção das variedades vegetais: prorrogação do prazo para determinadas
variedades

Relatório: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prorrogação do
prazo dos direitos comunitários de proteção das variedades vegetais para as espécies de espargos e para os
grupos de espécies de bolbos de flores, de pequenos frutos de vegetais lenhosos e de vegetais lenhosos
ornamentais

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

48 • Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

66 À«««I - Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que
operam no canal da Mancha

Relatório:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

Pedido de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

87 • Votação por escrutínio secreto

Imunidade
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78 - Pedido de defesa dos privilégios e das imunidades de Guy Verhofstadt

Relatório: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Relatório sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

100 • Votações únicas

53 « - Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia

Relatório: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à associação dos países e territórios ultramarinos
à União Europeia, incluindo as relações entre a União Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o Reino da
Dinamarca, por outro («Decisão de Associação Ultramarina»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Comissão do Desenvolvimento

(Votação: 31/01/2019)

47 - Direitos das pessoas LGBTI+ na UE

Proposta de resolução

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Artigo 227.º



Terça-feira, 14 de setembro de 2021

 

 

09:00      Comunicação dos resultados

 

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

 
Debate conjunto - Catástrofes naturais na Europa 

 
Encerramento da discussão conjunta

 

13:00 - 14:15     Período de votação
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09:00 Comunicação dos resultados

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

13:00 - 14:15 Período de votação

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:30 - 23:00 Debates

79 • Apresentação do pacote Objetivo 55 após a publicação do relatório do PIAC

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2875(RSP)]

73 • Catástrofes naturais durante o verão de 2021

Pergunta oral

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Comissão do Desenvolvimento Regional
Comissão
Catástrofes naturais no verão de 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Impactos das catástrofes naturais na Europa decorrentes das alterações
climáticas

Declaração da Comissão

[2021/2876(RSP)]

51 • Apresentação pelo Conselho da sua posição sobre o projeto de orçamento geral -
exercício de 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Votações únicas

17 - Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores preparado para o futuro na Europa

Relatório: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo



 

15:00 - 20:00     Debates
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12 - Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União

Relatório: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

52 - Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica

Relatório: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

91 • Votações das alterações

92 • Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

93 • Ameaças transfronteiriças graves para a saúde

Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

81 À • Situação no Afeganistão

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situação no Líbano

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • Rumo das relações políticas UE-Rússia

Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao
Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança referente ao rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia

[2021/2042(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º

21 À • Nova estratégia UE-China

Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Relatório sobre uma nova estratégia UE-China

[2021/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



19:00      Comunicação dos resultados

 

20:30 - 23:00     Debates

 
Debate conjunto - Reserva de Ajustamento ao Brexit

 
Encerramento da discussão conjunta
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36 À«««I • Diretiva Cartão Azul UE

Relatório: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
emprego altamente especializado

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

86 À«««II • Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 2021–2027

Recomendação para segunda leitura: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

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
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Comissão dos Assuntos Externos

11 À«««I • Reserva de Ajustamento ao Brexit

Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece a Reserva de Ajustamento ao Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

43 • Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2021: Reserva de Ajustamento ao Brexit

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo
n.º 1/2021 da União Europeia para o exercício 2021- Reserva de Ajustamento ao
Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Comissão dos Orçamentos



Quarta-feira, 15 de setembro de 2021

 

 

09:00 - 13:00     Debate

 

13:00 - 14:15     Primeiro período de votação
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09:00 - 13:00 Debate

13:00 - 14:15 Primeiro período de votação

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

20:30 - 23:00 Debates

50 • Estado da União

Declaração da Presidente da Comissão

[2021/2763(RSP)]

94 • Votação única

43 - Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2021: Reserva de Ajustamento ao Brexit

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

66 À«««I - Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que
operam no canal da Mancha

Relatório:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

95 • Votações de acordos provisórios

46 À«««I - Controlos oficiais de animais e produtos de origem animal exportados de países terceiros para a
União, a fim de assegurar o cumprimento da proibição de determinadas utilizações de
antimicrobianos

Relatório: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2017/625 no que se refere aos controlos oficiais de animais e produtos de origem animal exportados de
países terceiros para a União, a fim de assegurar o cumprimento da proibição de determinadas utilizações de
antimicrobianos

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Votação: 24/06/2021)

11 À«««I - Reserva de Ajustamento ao Brexit

Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional
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36 À«««I - Diretiva Cartão Azul UE

Relatório: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

127 • Proposta de rejeição da posição do Conselho

86 À«««II - Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 2021–2027

Recomendação para segunda leitura: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Comissão dos Assuntos Externos

96 • Votações finais

45 À«««I - Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

32 À«««I - Ameaças transfronteiriças graves para a saúde

Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

116 • Votações das alterações

125 • Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos
antimicrobianos a reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos

118 • Nova estratégia UE-China

Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

119 • Rumo das relações políticas UE-Rússia

Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

121 • Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Relatório: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

122 • Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de plataformas - Novas
formas de emprego associadas ao desenvolvimento digital

Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



 

15:00 - 20:00     Debates

 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
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123 • Futuros pescadores

Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Comissão das Pescas

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

Propostas de resolução
[2021/2784(RSP)]

61 À • Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais

Relatório: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Relatório sobre a aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações
fiscais: progressos, ensinamentos retirados e obstáculos a ultrapassar

[2020/2046(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

84 • O escândalo do software de espionagem Pegasus

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2879(RSP)]

85 À • Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito
na Polónia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2880(RSP)]

55 À • Inclusão da violência com base no género nos domínios de criminalidade enunciados
no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE

Relatório: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre a inclusão da violência com base
no género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE

[2021/2035(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

97 • Votações únicas

70 ««« - Acordo sobre a facilitação da emissão de vistos entre a UE e Cabo Verde

Recomendação: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo
entre a União Europeia e a República de Cabo Verde que altera o Acordo sobre a facilitação da emissão de
vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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68 «««I - Alteração da Decisão-Quadro 2002/465/JAI do Conselho a fim de a harmonizar com as normas da UE
em matéria de proteção de dados pessoais

Relatório: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão-Quadro
2002/465/JAI do Conselho a fim de a harmonizar com as normas da UE em matéria de proteção de dados
pessoais

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

69 «««I - Decisão Europeia de Investigação em matéria penal: harmonização com as normas da UE em matéria
de proteção de dados pessoais

Relatório: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2014/41/UE a fim de a harmonizar com as normas da UE em matéria de proteção de dados pessoais

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

71 ««« - Acordo UE-Coreia: certos aspetos dos serviços aéreos

Recomendação: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo entre a União Europeia e a República da Coreia sobre certos aspetos dos serviços aéreos

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

99 • Votação das alterações

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Inclusão da violência com base no
género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE

98 • Votações finais

83 À - Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos
antimicrobianos a reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nova estratégia UE-China

Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

44 À - Rumo das relações políticas UE-Rússia

Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º

54 À« - Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Relatório: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos
Estados-Membros

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



 

20:30 - 23:00     Debates
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58 À - Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de plataformas - Novas
formas de emprego associadas ao desenvolvimento digital

Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

34 À - Futuros pescadores

Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Comissão das Pescas

60 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

Propostas de resolução

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Debate: 08/07/2021)

64 • Contributo da UE para a transformação dos sistemas alimentares mundiais a fim de
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Pergunta oral

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Comissão do Desenvolvimento
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Comissão
Contribuição da UE para transformar os sistemas alimentares mundiais, de modo a alcançar os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável

[2021/2750(RSP)]

63 • Inverter as consequências sociais negativas da pandemia de COVID-19

Pergunta oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Inverter as consequências económicas e sociais da pandemia de COVID-19

[2021/2734(RSP)]



Quinta-feira, 16 de setembro 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)

12 12Quinta-feira, 16 de setembro de 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

09:00 Comunicação dos resultados

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

09:30 - 10:45 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

13:45 - 15:00 Segundo período de votação

14:30 - 16:30 Debate

16:30 Comunicação dos resultados

74 • Sanções dos Estados-Unidos e Estado de Direito

Pergunta oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Sanções dos Estados Unidos e Estado de direito

[2021/2868(RSP)]

75 À • Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Primeiro período de votação
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103 • Votações das alterações

104 • Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

Propostas de resolução
[2021/2872(RSP)]

105 • Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

Propostas de resolução
[2021/2873(RSP)]

106 • Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

Propostas de resolução
[2021/2874(RSP)]

107 • Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais

Relatório: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

108 • Situação no Afeganistão

Propostas de resolução
[2021/2877(RSP)]

109 • Situação no Líbano

Propostas de resolução
[2021/2878(RSP)]

110 • Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito na Polónia

Propostas de resolução
[2021/2880(RSP)]

111 • Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo
de ética independente da UE

Relatório: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Comissão dos Assuntos Constitucionais

102 • Votação final

55 À - Inclusão da violência com base no género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º
1, do TFUE

Relatório: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros



13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação
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101 • Votações finais

75 À - Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

Propostas de resolução

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

Propostas de resolução

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

Propostas de resolução

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais

Relatório: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

81 À - Situação no Afeganistão

Propostas de resolução

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situação no Líbano

Propostas de resolução

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito na Polónia

Propostas de resolução

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo
de ética independente da UE

Relatório: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Relatório sobre o reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um
organismo de ética independente da UE

[2020/2133(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais



14:30 - 16:30     Debate

 

16:30      Comunicação dos resultados
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62 À • Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a
COVID-19

Pergunta oral

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Comissão das Petições
Comissão
Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a COVID-19

[2021/2678(RSP)]

A votação realizar-se-á em outubro



 

 
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, 13 de setembro de 2021

 

17:00 - 21:30

 

 

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

17 17Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento)
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Comissão (incluindo as respostas) :30'

Relatores (3 x 6') :18'

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

Relatores (artigo 160.º) (4 x 4') :16'

Deputados :121'

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

Conselho (incluindo as respostas) :20'

Comissão (incluindo as respostas) :25'

Presidente da Comissão dos Orçamentos :3'

Relatores "Orçamento" (2 x 3') :6'

Autores (comissões) :5'

Deputados :121'

PPE : 28' 30, 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) :10'

Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante (incluindo réplicas) :20'

Relatores (2 x 6') :12'

Relator(a) de parecer :1'

Deputados :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Comissão (incluindo as respostas) :15'

Relatores (5 x 6') :30'

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

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, 15 de setembro de 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 16 de setembro de 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30
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Conselho (incluindo as respostas) :5'

Presidente da Comissão (incluindo as réplicas) :40'

Deputados :134' 30

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

Conselho (incluindo as respostas) :20'

Comissão (incluindo as respostas) :30'

Relatores (3 x 6') :18'

Deputados :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Comissão (incluindo as respostas) :10'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

Deputados :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Comissão (incluindo as respostas) :20'

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

Deputados :134' 30

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

Comissão (incluindo as respostas) :5'

Autor(a) (comissão) :5'

Deputados :75'

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'
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45 À • Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças  - Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

32 À • Ameaças transfronteiriças graves para a saúde  - Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

58 À • Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de plataformas - Novas
formas de emprego associadas ao desenvolvimento digital  - Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

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

Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

- Propostas de resolução comum alternativas Terça-feira, 14 de setembro, 10:00

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

34 À • Futuros pescadores  - Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

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

Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

- Propostas de resolução comum alternativas Terça-feira, 14 de setembro, 10:00

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

56 À • Direitos comunitários de proteção das variedades vegetais: prorrogação do prazo para determinadas
variedades  - Relatório: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

66 À • Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que
operam no canal da Mancha  - Relatório:

- Alterações; rejeição Terça-feira, 14 de setembro, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 14 de setembro, 19:00

81 À • Situação no Afeganistão - Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Terça-feira, 14 de setembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 15 de setembro, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 15 de setembro, 11:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 15 de setembro, 19:00



 

Quarta-feira, 15 de setembro de 2021
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82 À • Situação no Líbano - Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Terça-feira, 14 de setembro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 15 de setembro, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 15 de setembro, 11:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 15 de setembro, 19:00

44 À • Rumo das relações políticas UE-Rússia  - Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

- Alterações Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

21 À • Nova estratégia UE-China  - Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

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

Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

- Propostas de resolução comum alternativas Terça-feira, 14 de setembro, 10:00

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

36 À • Diretiva Cartão Azul UE  - Relatório: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

86 À • Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 2021–2027  - Recomendação para segunda leitura:
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Alterações; rejeição Terça-feira, 14 de setembro, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 14 de setembro, 19:00

11 À • Reserva de Ajustamento ao Brexit  - Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

66 À • Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que
operam no canal da Mancha  - Relatório:

- Alterações; rejeição Terça-feira, 14 de setembro, 12:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 14 de setembro, 19:00

46 À • Controlos oficiais de animais e produtos de origem animal exportados de países terceiros para a União, a
fim de assegurar o cumprimento da proibição de determinadas utilizações de antimicrobianos  -
Relatório: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Alterações; rejeição Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

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

61 À • Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais  - Relatório: Sven Giegold
(A9-0193/2021)

- Alterações Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00
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85 À • Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito na Polónia -
Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Terça-feira, 14 de setembro, 10:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 15 de setembro, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 15 de setembro, 11:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 15 de setembro, 19:00

55 À • Inclusão da violência com base no género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1,
do TFUE  - Relatório: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Alterações Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

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

83 À • Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos antimicrobianos
a reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos

- Alterações Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

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

54 À • Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros  - Relatório: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(A9-0262/2021)

- Alterações Quarta-feira, 8 de setembro, 13:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Sexta-feira, 10 de setembro, 12:00

60 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 - Propostas de resolução

- 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

75 À • Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 13 de setembro, 20:00

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

Quarta-feira, 15 de setembro, 13:00

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

Quarta-feira, 15 de setembro, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 15 de setembro, 19:00

76 À • Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 13 de setembro, 20:00

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

Quarta-feira, 15 de setembro, 13:00

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

Quarta-feira, 15 de setembro, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 15 de setembro, 19:00
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77 À • Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 13 de setembro, 20:00

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

Quarta-feira, 15 de setembro, 13:00

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

Quarta-feira, 15 de setembro, 14:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 15 de setembro, 19:00

29 À • Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo de
ética independente da UE  - Relatório: Daniel Freund (A9-0260/2021)

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

Segunda-feira, 13 de setembro, 19:00

- Propostas de resolução comum alternativas Terça-feira, 14 de setembro, 10:00

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

62 À • Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a COVID-19 -
Pergunta oral (O-000046/2021 - B9-0033/21)

Prazos de entrega a fixar
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