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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 - Catástrofes naturais na Europa 

 
Encerramento da discussão conjunta

 

13:00 - 14:15     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 Período de votação

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:30 - 23:00 Debates

79 • Apresentação do pacote Objetivo 55 após a publicação do relatório do PIAC

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2875(RSP)]

73 • Catástrofes naturais durante o verão de 2021

Pergunta oral

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Comissão do Desenvolvimento Regional
Comissão
Catástrofes naturais no verão de 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Impactos das catástrofes naturais na Europa decorrentes das alterações
climáticas

Declaração da Comissão

[2021/2876(RSP)]

51 • Apresentação pelo Conselho da sua posição sobre o projeto de orçamento geral -
exercício de 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Votações únicas

17 - Rumo a um transporte por vias navegáveis interiores preparado para o futuro na Europa

Relatório: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo



 

15:00 - 20:00     Debates
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12 - Para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União

Relatório: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

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

Relatório: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

91 • Votações das alterações

92 • Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

93 • Ameaças transfronteiriças graves para a saúde

Relatório: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

81 À • Situação no Afeganistão

Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situação no Líbano

Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2021/2878(RSP)]

44 À • Rumo das relações políticas UE-Rússia

Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao
Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança referente ao rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia

[2021/2042(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º

21 À • Nova estratégia UE-China

Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Relatório sobre uma nova estratégia UE-China

[2021/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



19:00      Comunicação dos resultados

 

20:30 - 23:00     Debates

 
Debate conjunto - Reserva de Ajustamento ao Brexit

 
Encerramento da discussão conjunta
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36 À«««I • Diretiva Cartão Azul UE

Relatório: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às
condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
emprego altamente especializado

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

86 À«««II • Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) 2021–2027

Recomendação para segunda leitura: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Recomendação para segunda leitura sobre a posição do Conselho em primeira leitura com
vista à adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Comissão dos Assuntos Externos

11 À«««I • Reserva de Ajustamento ao Brexit

Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece a Reserva de Ajustamento ao Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

43 • Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2021: Reserva de Ajustamento ao Brexit

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo
n.º 1/2021 da União Europeia para o exercício 2021- Reserva de Ajustamento ao
Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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