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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)

 

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)

09:30 - 10:45 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

13:45 - 15:00 Segundo período de votação

14:30 - 16:30 Debate

16:30 Comunicação dos resultados

74 • Sanções dos Estados-Unidos e Estado de Direito

Pergunta oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Sanções dos Estados Unidos e Estado de direito

[2021/2868(RSP)]

75 À • Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Primeiro período de votação
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103 • Votações das alterações

104 • Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

Propostas de resolução
[2021/2872(RSP)]

105 • Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

Propostas de resolução
[2021/2873(RSP)]

106 • Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

Propostas de resolução
[2021/2874(RSP)]

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

Relatório: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

108 • Situação no Afeganistão

Propostas de resolução
[2021/2877(RSP)]

109 • Situação no Líbano

Propostas de resolução
[2021/2878(RSP)]

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

Propostas de resolução
[2021/2880(RSP)]

111 • Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo
de ética independente da UE

Relatório: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Comissão dos Assuntos Constitucionais

102 • Votação final

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)

[2021/2035(INL)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros



13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação
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101 • Votações finais

75 À - Repressão governamental dos protestos e dos cidadãos em Cuba

Propostas de resolução

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Processo do defensor dos direitos humanos Ahmed Mansoor nos EAU

Propostas de resolução

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situação no campo de refugiados de Kakuma, no Quénia

Propostas de resolução

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

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

Relatório: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

81 À - Situação no Afeganistão

Propostas de resolução

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situação no Líbano

Propostas de resolução

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

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

Propostas de resolução

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo
de ética independente da UE

Relatório: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Relatório sobre o reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um
organismo de ética independente da UE

[2020/2133(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais



14:30 - 16:30     Debate

 

16:30      Comunicação dos resultados
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62 À • Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a
COVID-19

Pergunta oral

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Comissão das Petições
Comissão
Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a COVID-19

[2021/2678(RSP)]

A votação realizar-se-á em outubro
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