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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)

09:45 - 11:00 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

13:45 - 15:00 Segundo período de votação

16:30 Comunicação dos resultados

97 À«««I • Agência da União Europeia para o Asilo

Relatório: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
a Agência Europeia para o Asilo e revoga o Regulamento (UE) n.º 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

A votação terá lugar num futuro período de sessões.

111 À • A situação dos direitos humanos em Mianmar, incluindo a situação dos grupos
religiosos e étnicos

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • O caso de Paul Rusesabagina no Ruanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • A lei estadual relativa ao aborto no Texas (EUA)

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Primeiro período de votação

 

13:00      Comunicação dos resultados

 

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

43 À - União Bancária - relatório anual de 2020

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

[2020/2122(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

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)

[2020/2258(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

141 • Votações das alterações

142 • A situação dos direitos humanos em Mianmar, incluindo a situação dos grupos religiosos e étnicos

Propostas de resolução
[2021/2905(RSP)]

143 • O caso de Paul Rusesabagina no Ruanda

Propostas de resolução
[2021/2906(RSP)]

144 • A lei estadual relativa ao aborto no Texas (EUA)

Propostas de resolução
[2021/2910(RSP)]

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

Propostas de resolução
[2021/2881(RSP)]

146 • A situação humanitária em Tigray

Propostas de resolução
[2021/2902(RSP)]

147 • Votações finais

111 À - A situação dos direitos humanos em Mianmar, incluindo a situação dos grupos religiosos e étnicos

Propostas de resolução

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Comunicação dos resultados
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112 À - O caso de Paul Rusesabagina no Ruanda

Propostas de resolução

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - A lei estadual relativa ao aborto no Texas (EUA)

Propostas de resolução

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

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

Propostas de resolução

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - A situação humanitária em Tigray

Propostas de resolução

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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