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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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17:00 - 21:30     Debates

 
Debate conjunto - Saúde e prevenção das doenças 

 
Encerramento da discussão conjunta

 

Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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17:00 - 21:30 Debates

18:30 - 19:45 Período de votação

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

45 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

32 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

58 À • Condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os trabalhadores de
plataformas - Novas formas de emprego associadas ao desenvolvimento digital

Relatório: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Relatório sobre condições de trabalho justas, direitos e proteção social para os
trabalhadores das plataformas - novas formas de emprego associadas ao desenvolvimento
digital

[2019/2186(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

34 À • Futuros pescadores

Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Relatório sobre o tema «Futuros pescadores: atrair uma nova geração de
trabalhadores para o setor das pescas e criar emprego nas comunidades costeiras»

[2019/2161(INI)]

Comissão das Pescas
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17 • Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores preparado para o futuro
na Europa

Relatório: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Relatório sobre o tema «Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores
preparado para o futuro na Europa»

[2021/2015(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

12 • Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União

Relatório: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Relatório "Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União"

[2020/2120(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

52 • Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região Atlântica

Relatório: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Relatório sobre Uma Nova Abordagem da Estratégia Marítima para a Região
Atlântica

[2020/2276(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

59 • Observação: As votações serão distribuídas pelos diferentes períodos de votação dependendo do
número de alterações

88 • Votação do acordo provisório

56 À«««I - Direitos comunitários de proteção das variedades vegetais: prorrogação do prazo para determinadas
variedades

Relatório: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prorrogação do
prazo dos direitos comunitários de proteção das variedades vegetais para as espécies de espargos e para os
grupos de espécies de bolbos de flores, de pequenos frutos de vegetais lenhosos e de vegetais lenhosos
ornamentais

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

48 • Votação dos pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

66 À«««I - Prorrogação da validade dos certificados de segurança e das licenças das empresas ferroviárias que
operam no canal da Mancha

Relatório:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

Pedido de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)

87 • Votação por escrutínio secreto

Imunidade
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78 - Pedido de defesa dos privilégios e das imunidades de Guy Verhofstadt

Relatório: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Relatório sobre o pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

100 • Votações únicas

53 « - Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia

Relatório: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à associação dos países e territórios ultramarinos
à União Europeia, incluindo as relações entre a União Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o Reino da
Dinamarca, por outro («Decisão de Associação Ultramarina»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Comissão do Desenvolvimento

(Votação: 31/01/2019)

47 - Direitos das pessoas LGBTI+ na UE

Proposta de resolução

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Artigo 227.º
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