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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     Debates

 

13:00 - 14:15     Primeiro período de votação
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09:00 - 13:00 Debates

13:00 - 14:15 Primeiro período de votação

15:00 - 20:00 Debates

16:30 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

20:30 - 23:00 Debates

45 À • O futuro das relações UE-EUA

Relatório: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Relatório sobre o futuro das relações UE-EUA

[2021/2038(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

53 À • A situação na Bielorrúsia após um ano de protestos e sua violenta repressão

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Votação do acordo provisório

30 À«««I - Ambiente: Regulamento de Aarhus

Relatório: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006, relativo à aplicação
das disposições da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no processo
de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos comunitários

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 19/05/2021, votação: 20/05/2021)

117 • Votações únicas

154 À - Proposta de criação de uma delegação à Assembleia Parlamentar UE-RU e definição da sua
composição numérica

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Acordo de Parceria UE/Gronelândia e Dinamarca no domínio da Pesca Sustentável

Recomendação: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do acordo
de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União Europeia, por um lado, e o Governo da
Gronelândia e o Governo da Dinamarca, por outro, e do seu protocolo de aplicação

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Comissão das Pescas

27 - Acordo de Parceria UE/Gronelândia e Dinamarca no domínio da Pesca Sustentável (resolução)

Relatório: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do Conselho
relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a
União Europeia, por um lado, e o Governo da Gronelândia e o Governo da Dinamarca, por outro, e do seu
Protocolo de Aplicação

[2021/0037M(NLE)]

Comissão das Pescas

74 - Renovação do mandato de Julia Laffranque no comité criado pelo artigo 255.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Nomeação do Presidente da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)

Relatório: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Relatório sobre a proposta de nomeação do Presidente da Autoridade Euopeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

103 « - Suspensão temporária dos direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum sobre as importações de
um determinado número de produtos industriais nas Ilhas Canárias

Relatório: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que suspende temporariamente os direitos
autónomos da Pauta Aduaneira Comum sobre as importações de um determinado número de produtos
industriais nas Ilhas Canárias

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

121 • Votações das alterações

122 • O papel da política de desenvolvimento na resposta à perda da biodiversidade nos países em
desenvolvimento, no contexto da realização da Agenda 2030

Relatório: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Comissão do Desenvolvimento

123 • A inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em
casos penais

Relatório: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - O impacto da violência por parte de
parceiros íntimos e os direitos de guarda das mulheres e das crianças
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126 • Quadro estratégico da UE em matéria de segurança rodoviária para o período 2021-2030 -
Recomendações para as próximas etapas da campanha «Visão Zero»

Relatório: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Comissão dos Transportes e do Turismo

127 • Reconstituição das unidades populacionais de peixes no Mediterrâneo

Relatório: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Comissão das Pescas

151 • Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias: assegurar
uma abordagem coordenada da UE em futuras crises sanitárias e o papel do
Parlamento Europeu neste domínio

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2916(RSP)]

54 À • Relatório de execução sobre os fundos fiduciários da UE e o Mecanismo em Favor
dos Refugiados na Turquia

Relatório: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Relatório sobre o relatório de execução sobre os fundos fiduciários da UE e o Mecanismo
em Favor dos Refugiados na Turquia

[2020/2045(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Comissão do Desenvolvimento

Comissão dos Orçamentos

46 À • Estado das capacidades de ciberdefesa da UE

Relatório: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Relatório sobre o estado das capacidades de ciberdefesa da UE

[2020/2256(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

108 À • A situação humanitária em Tigray

Declaração da Comissão

[2021/2902(RSP)]

14 À • O Ártico: oportunidades, preocupações e desafios para a segurança

Relatório: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Relatório sobre o Ártico: oportunidades, preocupações e desafios para a segurança

[2020/2112(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



16:30      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
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118 • Votações finais

55 À - O papel da política de desenvolvimento na resposta à perda da biodiversidade nos países em
desenvolvimento, no contexto da realização da Agenda 2030

Relatório: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

48 À - A inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em
casos penais

Relatório: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

47 À - Impacto da violência doméstica e do direito de custódia nas mulheres e crianças

Relatório: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

50 À - Quadro estratégico da UE em matéria de segurança rodoviária para o período 2021-2030 -
Recomendações para as próximas etapas da campanha «Visão Zero»

Relatório: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

42 À - Reconstituição das unidades populacionais de peixes no Mediterrâneo

Relatório: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Comissão das Pescas

101 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3, do Regimento: Substâncias ativas, incluindo o
clortolurão e o difenoconazol

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Critérios técnicos de avaliação para
determinar em que condições uma atividade económica é qualificada como contribuindo
substancialmente para a mitigação das alterações climáticas ou para a adaptação às alterações
climáticas e estabelecer se essa atividade económica não prejudica significativamente o cumprimento
de nenhum dos outros objetivos ambientais

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Votação das alterações
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120 • O futuro das relações UE-EUA

Relatório: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

51 • Avaliação das medidas da União para o setor do turismo da UE ao aproximar-se o
final da época de verão

Pergunta oral

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Comissão dos Transportes e do Turismo
Comissão
Avaliação das medidas da União para o setor do turismo da UE ao aproximar-se o final da época de verão

[2021/2816(RSP)]

41 • A desinformação e o papel das plataformas sociais

Pergunta oral

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União
Europeia, incluindo a Desinformação
Comissão
A desinformação e o papel das plataformas sociais

[2021/2870(RSP)]
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