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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
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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

 

13:00 - 14:15     Primeiro 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 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
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