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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 - 13:00 Debate

13:00 - 14:15 Primeiro período de votação

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

20:30 - 23:00 Debates

50 • Estado da União

Declaração da Presidente da Comissão

[2021/2763(RSP)]

94 • Votação única

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

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Comissão dos Orçamentos

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

95 • Votações de acordos provisórios

46 À«««I - Controlos oficiais de animais e produtos de origem animal exportados de países terceiros para a
União, a fim de assegurar o cumprimento da proibição de determinadas utilizações de
antimicrobianos

Relatório: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2017/625 no que se refere aos controlos oficiais de animais e produtos de origem animal exportados de
países terceiros para a União, a fim de assegurar o cumprimento da proibição de determinadas utilizações de
antimicrobianos

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Votação: 24/06/2021)

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

Relatório: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Comissão do Desenvolvimento Regional
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36 À«««I - Diretiva Cartão Azul UE

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

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

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

127 • Proposta de rejeição da posição do Conselho

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

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

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

Comissão dos Assuntos Externos

96 • Votações finais

45 À«««I - Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Relatório: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

116 • Votações das alterações

125 • Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos
antimicrobianos a reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos

118 • Nova estratégia UE-China

Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

119 • Rumo das relações políticas UE-Rússia

Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

121 • Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Relatório: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

122 • 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)
[2019/2186(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



 

15:00 - 20:00     Debates

 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
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123 • Futuros pescadores

Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Comissão das Pescas

124 • Planos e ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de animais na
investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Propostas de resolução
[2021/2784(RSP)]

61 À • Aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações fiscais

Relatório: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Relatório sobre a aplicação dos requisitos da UE em matéria de troca de informações
fiscais: progressos, ensinamentos retirados e obstáculos a ultrapassar

[2020/2046(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

84 • O escândalo do software de espionagem Pegasus

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2879(RSP)]

85 À • Liberdade dos meios de comunicação social e nova deterioração do Estado de Direito
na Polónia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2880(RSP)]

55 À • Inclusão da violência com base no género nos domínios de criminalidade enunciados
no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE

Relatório: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre a inclusão da violência com base
no género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE

[2021/2035(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

97 • Votações únicas

70 ««« - Acordo sobre a facilitação da emissão de vistos entre a UE e Cabo Verde

Recomendação: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo
entre a União Europeia e a República de Cabo Verde que altera o Acordo sobre a facilitação da emissão de
vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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68 «««I - Alteração da Decisão-Quadro 2002/465/JAI do Conselho a fim de a harmonizar com as normas da UE
em matéria de proteção de dados pessoais

Relatório: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão-Quadro
2002/465/JAI do Conselho a fim de a harmonizar com as normas da UE em matéria de proteção de dados
pessoais

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

69 «««I - Decisão Europeia de Investigação em matéria penal: harmonização com as normas da UE em matéria
de proteção de dados pessoais

Relatório: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
2014/41/UE a fim de a harmonizar com as normas da UE em matéria de proteção de dados pessoais

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

71 ««« - Acordo UE-Coreia: certos aspetos dos serviços aéreos

Recomendação: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia,
do Acordo entre a União Europeia e a República da Coreia sobre certos aspetos dos serviços aéreos

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

99 • Votação das alterações

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Inclusão da violência com base no
género nos domínios de criminalidade enunciados no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE

98 • Votações finais

83 À - Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios para a designação dos
antimicrobianos a reservar para o tratamento de certas infeções nos seres humanos

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nova estratégia UE-China

Relatório: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

44 À - Rumo das relações políticas UE-Rússia

Relatório: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º

54 À« - Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros

Relatório: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos
Estados-Membros

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



 

20:30 - 23:00     Debates
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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)

[2019/2186(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

34 À - Futuros pescadores

Relatório: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Comissão das Pescas

60 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

Propostas de resolução

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Debate: 08/07/2021)

64 • Contributo da UE para a transformação dos sistemas alimentares mundiais a fim de
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Pergunta oral

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Comissão do Desenvolvimento
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Comissão
Contribuição da UE para transformar os sistemas alimentares mundiais, de modo a alcançar os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável

[2021/2750(RSP)]

63 • Inverter as consequências sociais negativas da pandemia de COVID-19

Pergunta oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Inverter as consequências económicas e sociais da pandemia de COVID-19

[2021/2734(RSP)]
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