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Debate conjunto - União Europeia da Saúde

 
Encerramento do debate conjunto
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17:00 - 22:00 Debates

1 • Reinício da Sessão e ordem de trabalhos

10 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

(Votação: 15/09/2021)

11 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

(Votação: 11/11/2021)

55 À • Impulso aos Oceanos: reforçar a Governação e a Biodiversidade dos Oceanos

Declaração da Comissão

[2022/2836(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

52 À • Combate por uma aquicultura sustentável e competitiva na UE: o caminho a seguir

Relatório: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

Relatório sobre o combate por uma aquicultura sustentável e competitiva na UE: o
caminho a seguir

[2021/2189(INI)]

Comissão das Pescas

46 • O impacto de novas tecnologias na fiscalidade: cripto e cadeia de blocos

Relatório: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

Relatório sobre o impacto de novas tecnologias na fiscalidade: cripto e cadeia de blocos

[2021/2201(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



 

Breve apresentação do seguinte relatório:

2 2Segunda-feira, 3 de outubro de 2022

736.901/OJ 736.901/OJ

69 • A ação da UE no domínio da liberdade de religião ou crença no mundo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2861(RSP)]

19 À«««I • Estabelecimento de medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis
na zona de competência da Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC)

Relatório: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na zona
de competência da Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC) e que altera os
Regulamentos (CE) n.º 1936/2001, (CE) n.º 1984/2003 e (CE) n.º 520/2007 do
Conselho

[COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)]

Comissão das Pescas

39 «««I • Assistência flexível aos territórios (FAST – CARE)

Relatório: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o Regulamento (UE) 2021/1060 no
que respeita a uma maior flexibilidade para fazer face às consequências da agressão
militar da Federação da Rússia FAST (assistência flexível aos territórios) — CARE

[COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

2 • Intervenções de um minuto (artigo 172.º do Regimento)



Terça-feira, 4 de outubro de 2022

 

 

09:00 - 11:50     Debates

 

12:00 - 13:00     VOTAÇÃO
 

Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 13:00 VOTAÇÃO

13:00 - 15:00 Debates (ou no final das votações)

15:00 - 23:00 Debates

18 À«««I • Diretiva Equipamento de Rádio: carregador comum para dispositivos eletrónicos

Relatório: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Diretiva 2014/53/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros
respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado

[COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

45 À • Centro «AccessibleEU» de apoio às políticas de acessibilidade no mercado interno da
UE

Relatório: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

Relatório sobre o Centro «AccessibleEU» de apoio às políticas de acessibilidade no
mercado interno da UE

[2022/2013(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

38 À«««I • Regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União: isenção
temporária

Relatório: Dominique Riquet

[COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

10 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

(Votação: 15/09/2021)

11 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

(Votação: 11/11/2021)
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52 À - Combate por uma aquicultura sustentável e competitiva na UE: o caminho a seguir

Relatório: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

[2021/2189(INI)]

Comissão das Pescas

46 - O impacto de novas tecnologias na fiscalidade: cripto e cadeia de blocos

Relatório: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

[2021/2201(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

19 À«««I - Estabelecimento de medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na zona de
competência da Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC)

Relatório: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

[COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)]

Comissão das Pescas

39 «««I - Assistência flexível aos territórios (FAST – CARE)

Relatório: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

[COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

18 À«««I - Diretiva Equipamento de Rádio: carregador comum para dispositivos eletrónicos

Relatório: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

[COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

45 À - Centro «AccessibleEU» de apoio às políticas de acessibilidade no mercado interno da UE

Relatório: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

[2022/2013(INI)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

14 À«««I - Janela Única Aduaneira da UE

Relatório: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o
Ambiente de Janela Única Aduaneira da União Europeia e altera o Regulamento (UE) n.º 952/2013

[COM(2020)0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

21 À«««I - Estatísticas dos fatores de produção e produtos agrícolas

Relatório: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas dos
fatores de produção e produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º
543/2009 e (CE) n.º 1185/2009 e a Diretiva 96/16/CE do Conselho

[COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural



 

13:00 - 15:00     Debates (ou no final das votações)

 

15:00 - 23:00     
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22 À«««I - Alteração dos anexos IV e V do Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos
persistentes

Relatório: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os anexos IV e
V do Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a poluentes orgânicos
persistentes

[COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Votação: 03/05/2022)

43 À • Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE

Perguntas orais

Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta
Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop (O-000022/2022 - B9-0018/22)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Conselho
Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE

Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta
Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop (O-000023/2022 - B9-0019/22)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE

[2022/2662(RSP)]

12 À • Objetivos-chave da 19ª reunião da Conferência das Partes na CITES no Panamá

Perguntas orais

Pascal Canfin (O-000038/2022 - B9-0023/2022)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Conselho
Objetivos-chave da 19ª reunião da Conferência das Partes na CITES no Panamá

Pascal Canfin (O-000039/2022 - B9-0024/2022)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Objetivos-chave da 19ª reunião da Conferência das Partes na CITES no Panamá

[2022/2681(RSP)]

26 • Período de perguntas (Comissão)
Combater o despovoamento através do instrumento da política de coesão

63 • Proposta da Comissão para a adoção de medidas, ao abrigo do Regulamento relativo
à condicionalidade do Estado de direito, no caso da Hungria

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2853(RSP)]

58 À • A morte de Mahsa Amini e a repressão dos manifestantes em prol dos direitos das
mulheres no Irão

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

[2022/2849(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira
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28 • Período de perguntas (VP/AR)
Agravamento das tensões entre a Arménia e o Azerbaijão na sequência da recente
escalada militar

75 À • A situação no Burquina Fasso na sequência do golpe de Estado

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

[2022/2865(RSP)]

A votação será realizada na sessão de outubro II

40 À • A relação estratégica e a parceria da UE com o Corno de África

Relatório: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

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 sobre a relação estratégica e a parceria da UE com o Corno de
África

[2021/2206(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º

13 À • Acesso à água como um direito humano - a dimensão externa

Relatório: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

Relatório sobre o acesso à água como um direito humano – a dimensão externa

[2021/2187(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

29 • Declarações de voto
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09:00 - 11:50 DEBATE PRIORITÁRIO

12:00 - 13:00 VOTAÇÃO

13:00 - 22:00 Debates (ou no final das votações)

61 À • Escalada da guerra de agressão russa contra a Ucrânia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2851(RSP)]

43 À - Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE

Propostas de resolução

B9-0413/2022

[2022/2662(RSP)]

12 À - Objetivos-chave da 19ª reunião da Conferência das Partes na CITES no Panamá

Propostas de resolução

B9-0414/2022

[2022/2681(RSP)]

40 À - A relação estratégica e a parceria da UE com o Corno de África

Relatório: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

[2021/2206(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

13 À - Acesso à água como um direito humano - a dimensão externa

Relatório: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

[2021/2187(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

53 À - Resposta da UE ao aumento dos preços da energia na Europa

Propostas de resolução

RC B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022,
B9-0421/2022, B9-0422/2022

[2022/2830(RSP)]

(Debate: 13/09/2022)



13:00 - 22:00     Debates (ou no final das votações)

 

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

do direito (artigo 144.º do Regimento)
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71 • Combater a propaganda antieuropeia e antiucraniana dos apoiantes europeus de
Putin

Debate sobre assuntos de atualidade (artigo 162.º do Regimento)

[2022/2862(RSP)]

62 À • A adesão da Roménia e da Bulgária à área Schengen

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2852(RSP)]

A votação será realizada na sessão de outubro II

44 À • Resultado da revisão pela Comissão do plano de ação de 15 pontos sobre comércio e
desenvolvimento sustentável

Pergunta oral

Bernd Lange (O-000029/2022 - B9-0021/22)
Comissão do Comércio Internacional
Comissão
Resultado da revisão pela Comissão do plano de ação de 15 pontos sobre comércio e desenvolvimento
sustentável

[2022/2692(RSP)]

54 • Situação humanitária após as inundações devastadoras no Paquistão e a crise
climática

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2837(RSP)]

66 À • A situação dos direitos humanos no Haiti, em particular a relacionada com a
violência dos gangues

RC B9-0427/2022, B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022,
B9-0452/2022, B9-0453/2022

[2022/2856(RSP)]

67 À • A repressão da liberdade dos meios de comunicação social em Mianmar,
nomeadamente os casos de Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint e Nyein Nyein
Aye

B9-0428/2022, RC B9-0431/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022,
B9-0456/2022, B9-0457/2022

[2022/2857(RSP)]

68 À • A recente situação humanitária e dos direitos humanos em Tigray, na Etiópia,
nomeadamente a das crianças

B9-0424/2022, RC B9-0429/2022, B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022,
B9-0444/2022, B9-0445/2022

[2022/2858(RSP)]
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60 • O escândalo das prestações de cuidados a crianças, do racismo institucional e dos
algoritmos nos Países Baixos

Pergunta oral

Samira Rafaela, Monica Semedo, Pierrette Herzberger-Fofana, Cornelia Ernst, Evin Incir, Mónica Silvana
González, Damien Carême, Kim Van Sparrentak, Sira Rego, Manu Pineda, Karen Melchior, Sergey
Lagodinsky, Mohammed Chahim, Sophia in 't Veld, Erik Marquardt, Anna Júlia Donáth, Nora Mebarek,
Eric Andrieu, Lara Wolters, Agnes Jongerius, Diana Riba i Giner, Thijs Reuten, Milan Brglez, Elisabetta
Gualmini, Svenja Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Katalin Cseh, José
Gusmão, Marisa Matias, Marc Angel, Peter Pollák, Ernest Urtasun, Delara Burkhardt, Isabel Carvalhais
(O-000028/2022 - B9-0025/22)
Comissão
O escândalo das prestações de cuidados a crianças, do racismo institucional e dos algoritmos nos Países
Baixos

[2022/2850(RSP)]

32 • Declarações de voto
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10 10Quinta-feira, 6 de outubro de 2022

736.901/OJ 736.901/OJ

09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO

15:00 - 16:00 Debates

73 À • Abordagem da UE em matéria de gestão do tráfego espacial - Contributo da UE
para superar um desafio mundial

Pergunta oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000035/2022 - B9-0022/22)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
Abordagem da UE em matéria de gestão do tráfego espacial – Contributo da UE para superar um desafio
mundial

[2022/2641(RSP)]

65 • A necessidade urgente de uma estratégia da UE sobre fertilizantes para garantir a
segurança alimentar na Europa

Declaração da Comissão

[2022/2855(RSP)]

38 À«««I - Regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União: isenção temporária

Relatório: Dominique Riquet

[COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

66 À - A situação dos direitos humanos no Haiti, em particular a relacionada com a violência dos gangues

Propostas de resolução

RC B9-0427/2022, B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022, B9-0452/2022,
B9-0453/2022

[2022/2856(RSP)]

67 À - A repressão da liberdade dos meios de comunicação social em Mianmar, nomeadamente os casos de
Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint e Nyein Nyein Aye

Propostas de resolução

B9-0428/2022, RC B9-0431/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022, B9-0456/2022,
B9-0457/2022

[2022/2857(RSP)]

68 À - A recente situação humanitária e dos direitos humanos em Tigray, na Etiópia, nomeadamente a das
crianças

Propostas de resolução

B9-0424/2022, RC B9-0429/2022, B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022, B9-0444/2022,
B9-0445/2022

[2022/2858(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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58 À - A morte de Mahsa Amini e a repressão dos manifestantes em prol dos direitos das mulheres no Irão

Propostas de resolução

B9-0425/2022, RC B9-0434/2022, B9-0434/2022, B9-0435/2022, B9-0436/2022, B9-0439/2022,
B9-0442/2022, B9-0455/2022

[2022/2849(RSP)]

61 À - Escalada da guerra de agressão russa contra a Ucrânia

Propostas de resolução

RC B9-0430/2022, B9-0430/2022, B9-0432/2022, B9-0433/2022, B9-0438/2022, B9-0446/2022

[2022/2851(RSP)]

44 À - Resultado da revisão pela Comissão do plano de ação de 15 pontos sobre comércio e desenvolvimento
sustentável

Propostas de resolução

B9-0415/2022

[2022/2692(RSP)]

73 À - Abordagem da UE em matéria de gestão do tráfego espacial - Contributo da UE para superar um
desafio mundial

Propostas de resolução

B9-0423/2022

[2022/2641(RSP)]

55 À - Impulso aos Oceanos: reforçar a Governação e a Biodiversidade dos Oceanos

B9-0426/2022

[2022/2836(RSP)]

42 • COVID-19 – Manutenção da preparação e resposta da UE: perspetivas para o futuro

Pergunta oral

Kathleen Van Brempt, Pascal Canfin (O-000024/2022 - B9-0020/22)
Comissão Especial sobre a Pandemia de COVID-19: Ensinamentos Retirados e Recomendações para o
Futuro
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
 COVID-19 – Manutenção da preparação e resposta da UE: perspetivas para o futuro

[2022/2735(RSP)]

34 • Declarações de voto
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Tempo de uso da palavra (artigo 171.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 3 de outubro de 2022

 

17:00 - 22:00

 

 

Terça-feira, 4 de outubro de 2022

 

09:00 - 11:50

 

13:00 - 15:00

 

15:00 - 23:00
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Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :45'

Relatores (4 x 6') :24'

Relatores de parecer (2 x 1') :2'

Relator(a) (artigo 160.º) (2 x 4') :8'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Deputados :60'

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

Comissão (incluindo as respostas) :10'

Relatores (2 x 6') :12'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputados :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :10'

Autor(a) (comissão) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputados :60'

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

Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :20'

Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante (incluindo as
respostas)

:20'

Relatores (2 x 6') :12'

Relator(a) de parecer :1'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputados :149' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15' 30, ID : 14' 30, ECR : 14', The Left : 9', NI : 10'
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09:00 - 11:50

 

13:00 - 22:00
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Conselho (incluindo as respostas) :10'

Comissão (incluindo as respostas) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputados :105'

PPE : 24', S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7' 30

Conselho (incluindo as respostas) :25'

Comissão (incluindo as respostas) :50'

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Autor(a) (comissão) :5'

Autor(a) :2'

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

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

"Catch the eye" (Artigo 144.º do Regimento) (3 x 2') :6'

Deputados :269' 30

PPE : 65' 30, S&D : 54', Renew : 39', Verts/ALE : 28', ID : 25' 30, ECR : 24' 30, The Left : 15' 30, NI : 17' 30

Comissão (incluindo as respostas) :15'

Autor(a) (comissão) :5'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputados :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Comissão (incluindo as respostas) :5'

Autores (comissões) :5'

"Catch the eye" :5'

Deputados :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, The Left : 2' 30, NI : 2' 30
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Terça-feira, 4 de outubro de 2022
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10 À • Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças  - Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

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

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

55 À • Impulso aos Oceanos: reforçar a Governação e a Biodiversidade dos Oceanos - Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 4 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 4 de outubro, 20:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Quarta-feira, 5 de outubro, 16:00

52 À • Combate por uma aquicultura sustentável e competitiva na UE: o caminho a seguir  - Relatório: Clara
Aguilera (A9-0215/2022)

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

Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

19 À • Estabelecimento de medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na zona de competência da
Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC)  - Relatório: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

18 À • Diretiva Equipamento de Rádio: carregador comum para dispositivos eletrónicos  - Relatório: Alex Agius
Saliba (A9-0129/2022)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

45 À • Centro «AccessibleEU» de apoio às políticas de acessibilidade no mercado interno da UE  - Relatório:
Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

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

Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

38 À • Regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União: isenção temporária  - Relatório:
Dominique Riquet

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 5 de outubro, 12:00

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

14 À • Janela Única Aduaneira da UE  - Relatório: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

21 À • Estatísticas dos fatores de produção e produtos agrícolas  - Relatório: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00
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22 À • Alteração dos anexos IV e V do Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes  -
Relatório: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

43 À • Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE - Perguntas orais (O-000022/2022 - B9-0018/22)
(O-000023/2022 - B9-0019/22)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 4 de outubro, 16:00

12 À • Objetivos-chave da 19ª reunião da Conferência das Partes na CITES no Panamá - Perguntas orais
(O-000038/2022 - B9-0023/2022)  (O-000039/2022 - B9-0024/2022)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 4 de outubro, 16:00

58 À • A morte de Mahsa Amini e a repressão dos manifestantes em prol dos direitos das mulheres no Irão -
Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 5 de outubro, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 5 de outubro, 11:00

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

75 À • A situação no Burquina Fasso na sequência do golpe de Estado - Declaração do Vice-Presidente da
Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

- Propostas de resolução Quarta-feira, 12 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 17 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 17 de outubro, 20:00

40 À • A relação estratégica e a parceria da UE com o Corno de África  - Relatório: Fabio Massimo Castaldo
(A9-0207/2022)

- Alterações Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

13 À • Acesso à água como um direito humano - a dimensão externa  - Relatório: Miguel Urbán Crespo
(A9-0231/2022)

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

Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

61 À • Escalada da guerra de agressão russa contra a Ucrânia - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 5 de outubro, 10:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 5 de outubro, 11:00

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

53 À • Resposta da UE ao aumento dos preços da energia na Europa - Propostas de resolução

- Propostas de resolução Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 3 de outubro, 20:00

- Pedidos para votações em separado e por partes Terça-feira, 4 de outubro, 19:00



 

Quinta-feira, 6 de outubro de 2022

 

Votações em separado - Votações por partes - Votações nominais

 

17 17Prazos de entrega

736.901/OJ 736.901/OJ

62 À • A adesão da Roménia e da Bulgária à área Schengen - Declarações do Conselho e da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 12 de outubro, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 17 de outubro, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 17 de outubro, 20:00

44 À • Resultado da revisão pela Comissão do plano de ação de 15 pontos sobre comércio e desenvolvimento
sustentável - Pergunta oral (O-000029/2022 - B9-0021/22)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 28 de setembro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

66 À • A situação dos direitos humanos no Haiti, em particular a relacionada com a violência dos gangues

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 3 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 5 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 5 de outubro, 14:00

67 À • A repressão da liberdade dos meios de comunicação social em Mianmar, nomeadamente os casos de Htet
Htet Khine, Sithu Aung Myint e Nyein Nyein Aye

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 3 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 5 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 5 de outubro, 14:00

68 À • A recente situação humanitária e dos direitos humanos em Tigray, na Etiópia, nomeadamente a das
crianças

- Propostas de resolução (artigo 144.º do Regimento) Segunda-feira, 3 de outubro, 20:00

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

Quarta-feira, 5 de outubro, 13:00

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

Quarta-feira, 5 de outubro, 14:00

73 À • Abordagem da UE em matéria de gestão do tráfego espacial - Contributo da UE para superar um desafio
mundial - Pergunta oral (O-000035/2022 - B9-0022/22)

- Propostas de resolução Quinta-feira, 29 de setembro, 13:00

- Alterações à proposta de resolução Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 30 de setembro, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 3 de outubro, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 4 de outubro, 19:00

- Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos
direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 144.º do
Regimento)

Quarta-feira, 5 de outubro, 19:00
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