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Legenda dos símbolos utilizados
 

Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
 

À = Prazos de entrega    ´ = Prazos se solicitados    6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos

1. Terceira leitura

- Processo legislativo ordinário («««III)
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto comum

2. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar ou rejeitar a decisão
de aprovação

3. Segunda leitura

- Processo legislativo ordinário («««II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição do Conselho;
maioria dos votos expressos para aprovar a posição do Conselho

4. Regimento do Parlamento Europeu

- Alterações ao Regimento
maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar alterações
Maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de decisão

5. Primeira leitura

- Processo legislativo ordinário («««I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

6. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos votos expressos para aprovar ou rejeitar a decisão de aprovação

7. Outros processos

- Processo de consulta («)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

- Diversos (declarações, perguntas orais, relatórios de iniciativa, levantamento de imunidade)
maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de resolução ou de decisão



Quinta-feira, 11 de fevereiro 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)

 

09:45 - 11:00     Primeiro período de votação
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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

61 À • Segurança da central nuclear em Ostrovets (Bielorrússia)

Pergunta oral

[2021/2511(RSP)]

97 À • Ruanda, o caso de Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situação dos direitos humanos no Cazaquistão

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situação política no Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Votações das alterações

124 • Situação política e humanitária no Iémen

Propostas de resolução
[2021/2539(RSP)]

125 • Situação em Mianmar/Birmânia

Propostas de resolução
[2021/2540(RSP)]



 

13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação
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126 • Ruanda, o caso de Paul Rusesabagina

Propostas de resolução
[2021/2543(RSP)]

127 • Situação dos direitos humanos no Cazaquistão

Propostas de resolução
[2021/2544(RSP)]

128 • Situação política no Uganda

Propostas de resolução
[2021/2545(RSP)]

129 • Votações finais

61 À - Segurança da central nuclear em Ostrovets (Bielorrússia)

Propostas de resolução

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situação política e humanitária no Iémen

Propostas de resolução

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situação em Mianmar/Birmânia

Propostas de resolução

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Ruanda, o caso de Paul Rusesabagina

Propostas de resolução

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situação dos direitos humanos no Cazaquistão

Propostas de resolução

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situação política no Uganda

Propostas de resolução

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Debates

 

16:30      Comunicação dos resultados
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60 À - 25 anos após a Declaração de Beijing e a Plataforma de Ação: desafios futuros no âmbito dos direitos
das mulheres

Propostas de resolução

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Homologação e distribuição de máscaras transparentes

Declaração da Comissão

[2021/2519(RSP)]

93 • Situação humanitária na Etiópia

Declaração da Comissão

[2021/2542(RSP)]
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