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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 março 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

88 À • Aplicação do Regulamento (CE) 2020/2092 - o regime de condicionalidade do Estado
de direito

Declaração da Comissão

[2021/2582(RSP)]

A votação terá lugar em março II

89 • Respeito pelo princípio da parceria, para preparar e executar os Planos Nacionais de
Recuperação e Resiliência, e garantir a boa governação nas despesas

Declaração da Comissão

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situação na região oriental da República Democrática do Congo e assassinato
do embaixador italiano Luca Attanasio e da sua comitiva

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • A situação dos direitos humanos no Reino do Barém e especialmente os casos de
reclusos no corredor da morte e de defensores dos direitos humanos

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Os julgamentos coletivos de opositores e membros da sociedade civil no
Camboja

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45 - 11:00     Primeiro período de votação

 

13:00      Comunicação dos resultados
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116 • Votações das alterações

118 • Situação na região oriental da República Democrática do Congo e assassinato do embaixador italiano
Luca Attanasio e da sua comitiva

Propostas de resolução
[2021/2577(RSP)]

119 • A situação dos direitos humanos no Reino do Barém e especialmente os casos de reclusos no corredor
da morte e de defensores dos direitos humanos

Propostas de resolução
[2021/2578(RSP)]

120 • Os julgamentos coletivos de opositores e membros da sociedade civil no Camboja

Propostas de resolução
[2021/2579(RSP)]

121 • O conflito sírio - 10 anos após a revolta

Propostas de resolução
[2021/2576(RSP)]

113 • Proclamação da UE como zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ

Propostas de resolução
[2021/2557(RSP)]

114 • Direitos da Criança

Proposta de resolução
[2021/2523(RSP)]

122 • Votações finais

64 À - Semestre europeu: Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021

Relatório: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

36 À - Semestre Europeu: aspetos sociais e relativos ao emprego na Estratégia Anual para o Crescimento
Sustentável 2021

Relatório: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



13:45 - 15:00     Segundo período de votação

 

14:30 - 16:30     Debates
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117 • Votações finais

83 À - Situação na região oriental da República Democrática do Congo e assassinato do embaixador italiano
Luca Attanasio e da sua comitiva

Propostas de resolução

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - A situação dos direitos humanos no Reino do Barém e especialmente os casos de reclusos no corredor
da morte e de defensores dos direitos humanos

Propostas de resolução

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Os julgamentos coletivos de opositores e membros da sociedade civil no Camboja

Propostas de resolução

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - O conflito sírio - 10 anos após a revolta

Propostas de resolução

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Proclamação da UE como zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ

Propostas de resolução

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Direitos da Criança

Proposta de resolução

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Visão a longo prazo para as zonas rurais

Pergunta oral

[2021/2549(RSP)]

78 • Avaliação do Regulamento relativo ao bloqueio geográfico

Pergunta oral

[2021/2546(RSP)]



 

16:30      Comunicação dos resultados
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61 • Compromisso da UE relativamente ao Afeganistão na Conferência de Genebra de
2020

Pergunta oral

[2020/2916(RSP)]
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