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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

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

20:30 - 22:00 Debates

77 À • A crise do Estado de Direito na Polónia e a primazia do Direito da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2935(RSP)]

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

80 • Votações únicas

20 - Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2021: atualização das receitas, previsão revista de recursos
próprios e outras receitas

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0268/2021)

Relatório sobre a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 4/2021 da União
Europeia para o exercício de 2021 - Atualização das receitas na sequência da entrada em vigor em 1 de
junho de 2021 da Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios
da União Europeia, das previsões revistas dos recursos próprios e de outras receitas

[11796/2021 - C9-0363/2021 - 2021/0193(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

27 - Quitação 2019: Orçamento geral da UE – Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Pascal Durand (A9-0276/2021)

Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019,
Secção II – Conselho Europeu e Conselho

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]

Comissão do Controlo Orçamental

(Debate: 27/04/2021)

81 • Votação do acordo provisório

29 À«««I - Gestores de créditos e compradores de créditos

Relatório: Esther de Lange, Irene Tinagli (A9-0003/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos gestores de
créditos, aos compradores de créditos e à recuperação de garantias reais

[COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

82 • Votações das alterações



 

15:00 - 20:00     Debates
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92 • HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Estratégia do Prado ao Prato

94 • Políticas sociais e do emprego na área do euro em 2021

Relatório: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)
[2021/2062(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

95 • Proteger os trabalhadores do amianto

Relatório: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)
[2019/2182(INL)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

96 • Os meios de comunicação social da Europa na Década Digital

Relatório: Dace Melbārde (A9-0278/2021)
[2021/2017(INI)]
Comissão da Cultura e da Educação

106 • A situação dos artistas e a recuperação cultural na UE

Relatório: Monica Semedo (A9-0283/2021)
[2020/2261(INI)]
Comissão da Cultura e da Educação

47 • Programa de trabalho da Comissão para 2022

Declaração da Comissão

[2021/2887(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

21 À • Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2022 - todas as secções

Relatório: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0281/2021)

Relatório sobre a posição do Conselho referente ao projeto de orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 2022

[11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

A votação realizar-se-á na quarta-feira

52 À • A situação na Tunísia

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

[2021/2903(RSP)]

57 À • Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan

Relatório: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Vice-Presidente da
Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança referente às relações políticas e à cooperação entre a UE e Taiwan

[2021/2041(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º



 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
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62 À • Orientações relativas a auxílios estatais em matéria de clima, energia e ambiente
(«CEEAG»)

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2923(RSP)]

83 • Votação das alterações

98 • Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan

Relatório: Charlie Weimers (A9-0265/2021)
[2021/2041(INI)]
Comissão dos Assuntos Externos

84 • Votações finais

34 À - Estratégia do Prado ao Prato

Relatório: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

[2020/2260(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

51 À - Políticas sociais e do emprego na área do euro em 2021

Relatório: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

[2021/2062(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

49 À - Proteger os trabalhadores do amianto

Relatório: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

[2019/2182(INL)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

12 À - Os meios de comunicação social da Europa na Década Digital

Relatório: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

[2021/2017(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

26 À - A eficácia da utilização pelos Estados-Membros das verbas da UE canalizadas através do Fundo de
Solidariedade em caso de catástrofes naturais

Relatório: Corina Crețu (A9-0273/2021)

[2020/2127(INI)]

Comissão do Controlo Orçamental

11 À - A situação dos artistas e a recuperação cultural na UE

Relatório: Monica Semedo (A9-0283/2021)

[2020/2261(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação



20:30 - 22:00     Debates
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61 • Direito a um ambiente saudável

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2924(RSP)]

31 À« • Empresas Comuns ao abrigo do Horizonte Europa

Relatório: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que cria as Empresas Comuns ao
abrigo do Horizonte Europa

[COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
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