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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, 8 de julho 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

72 • Direitos laborais no Bangladeche

Declaração da Comissão

[2021/2756(RSP)]

96 • Aumento sustentado do preço das matérias-primas e dos materiais de construção na
Europa

Declaração da Comissão

[2021/2783(RSP)]

100 À • O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021,
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À • Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021,
B9-0390/2021, B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À • Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem
al-Darwish e Abdullah al-Howaiti

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021,
B9-0397/2021, B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]



09:45 - 11:00     Primeiro período de votação
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118 • Votações das alterações

144 • O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

Propostas de resolução
[2021/2785(RSP)]

145 • Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

Propostas de resolução
[2021/2786(RSP)]

146 • Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Propostas de resolução
[2021/2787(RSP)]

147 • Revisão do quadro legislativo macroeconómico

Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)
[2020/2075(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

148 • Situação na Nicarágua

Propostas de resolução
[2021/2777(RSP)]

149 • Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o Partido Democrático Popular (HDP)

Propostas de resolução
[2021/2788(RSP)]

142 • Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e preservação da biodiversidade no oceano
Austral

Propostas de resolução
[2021/2757(RSP)]

151 • Violações do direito da UE e dos direitos dos cidadãos LGBTIQ na Hungria em resultado das
alterações legislativas introduzidas pelo Parlamento húngaro

Propostas de resolução
[2021/2780(RSP)]

119 • Votações finais

13 À«««I - Agência Europeia de Medicamentos

Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

[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)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação
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70 À - Um novo EEI para a Investigação e Inovação

Propostas de resolução

B9-0370/2021

[2021/2524(RSP)]

120 • Votações finais

154 À - Composição numérica das comissões especiais e da comissão de inquérito

Proposta de decisão

B9-0414/2021

[2021/2802(RSO)]

100 À - O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

Propostas de resolução

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021,
B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À - Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

Propostas de resolução

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021,
B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À - Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah
al-Howaiti

Propostas de resolução

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021,
B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]

61 À - Revisão do quadro legislativo macroeconómico

Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)

[2020/2075(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

87 À - Situação na Nicarágua

Propostas de resolução

RC B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021,
B9-0405/2021

[2021/2777(RSP)]

103 À - Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o Partido Democrático Popular (HDP)

Propostas de resolução

RC B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021,
B9-0411/2021

[2021/2788(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Debates

 
Debate conjunto - Impacto da crise da COVID-19 no setor da aviação

 
Encerramento da discussão conjunta

 

16:30      Comunicação dos resultados
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71 À - Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e preservação da biodiversidade no oceano
Austral

Propostas de resolução

B9-0369/2021

[2021/2757(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

Propostas de resolução

[2021/2780(RSP)]

97 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

Declaração da Comissão

[2021/2784(RSP)]

A votação terá lugar em setembro

98 • Condições de trabalho e de emprego dignas no sector da aviação

Pergunta oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet,
Mounir Satouri, Sandra Pereira (O-000049/2021 - B9-0030/21)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Condições de trabalho e de emprego dignas no setor da aviação

[2021/2607(RSP)]

99 • Impacto da crise da COVID-19 no setor da aviação

Pergunta oral

Karima Delli (O-000033/2021 - B9-0027/21)
Comissão dos Transportes e do Turismo
Comissão
Impacto da crise da COVID-19 no setor da aviação

[2021/2666(RSP)]
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