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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)

 

13:00 - 14:45     Primeiro 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 - 14:45 Primeiro período de votação

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:45 Segundo período de votação

20:30 - 21:30 Debate

110 • Soluções europeias para o aumento dos preços da energia para empresas e
consumidores: o papel da eficiência energética e da energia de fontes renováveis e a
necessidade de enfrentar a pobreza energética

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2904(RSP)]

130 • Votação final

45 À - O futuro das relações UE-EUA

Relatório: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

131 • Votações das alterações

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Relatório de execução
sobre os fundos fiduciários da UE e o Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia

134 • Estado das capacidades de ciberdefesa da UE

Relatório: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

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

Relatório: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

150 • Proteção das pessoas com deficiência através de petições: Ensinamentos tirados

Relatório: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Comissão das Petições



15:00 - 20:00     Debates

 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:45     Segundo período de votação
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156 À • Pandora Papers: implicações para os esforços de combate ao branqueamento de
capitais e à evasão e elisão fiscais

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2922(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

44 À • Reforma da política da UE sobre práticas fiscais prejudiciais (incluindo a reforma do
Grupo do Código de Conduta)

Relatório: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Relatório sobre a reforma da política da UE sobre práticas fiscais prejudiciais (incluindo a
reforma do Grupo do Código de Conduta)

[2020/2258(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

148 • Ponto da situação sobre os PRR apresentados que aguardam aprovação

Declaração da Comissão

[2021/2911(RSP)]

43 À • União Bancária - relatório anual de 2020

Relatório: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Relatório sobre a União Bancária – relatório anual de 2020

[2020/2122(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

136 • Votações das alterações

137 • União Bancária - relatório anual de 2020

Relatório: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

138 • Reforma da política da UE sobre práticas fiscais prejudiciais (incluindo a reforma do Grupo do
Código de Conduta)

Relatório: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

139 • Votações finais



 

20:30 - 21:30     Debate

3 3Quarta-feira, 6 de outubro de 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

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)

[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)

[2020/2256(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

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

Relatório: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

20 À - Proteção das pessoas com deficiência através de petições: Ensinamentos tirados

Relatório: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Comissão das Petições

109 • Falta de vontade do Conselho para avançar com o mecanismo transfronteiriço
europeu

Pergunta oral

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Comissão do Desenvolvimento Regional
Conselho
falta de vontade do Conselho para avançar com o mecanismo transfronteiriço europeu

[2021/2886(RSP)]


	Quarta-feira, 6 de outubro de 2021
	09:00      Comunicação dos resultados
	09:00 - 13:00     Debate (ou após a comunicação dos resultados)
	13:00 - 14:45     Primeiro período de votação
	15:00 - 20:00     Debates
	19:00      Comunicação dos resultados
	20:00 - 21:45     Segundo período de votação
	20:30 - 21:30     Debate


