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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



Quarta-feira, 20 de outubro de 2021

 

 

09:00      Comunicação dos resultados

 

09:00 - 13:00     Debate (ou após a comunicação dos resultados)

 

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

15:00 Anúncio do vencedor do Prémio Sakharov

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

20:30 - 22:00 Debates

46 • Preparação da reunião de 21 e 22 de outubro de 2021 do Conselho Europeu

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2888(RSP)]

13 À • Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Glasgow, no Reino
Unido (COP 26)

Pergunta oral

Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska,
Petros Kokkalis (O-000065/2021 - B9-0039/21)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Conselho
Conferência de 2021 das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) em Glasgow (Reino
Unido)

Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska,
Petros Kokkalis (O-000066/2021 - B9-0040/21)
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Comissão
Conferência de 2021 das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) em Glasgow (Reino
Unido)

[2021/2667(RSP)]

85 • Votações das alterações

67 À • Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2022 - todas as secções

99 • Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) - Orçamento geral da União Europeia para
o exercício de 2022 - todas as secções



15:00      Anúncio do vencedor do Prémio Sakharov

 

15:00 - 20:00     Debates

 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
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76 • O aumento do extremismo de direita e do racismo na Europa (à luz dos recentes
acontecimentos em Roma)

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2933(RSP)]

17 À • Estratégia da UE para redução das emissões de metano

Relatório: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

Relatório sobre a estratégia da UE para redução das emissões de metano

[2021/2006(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

60 À • Primeiro aniversário da proibição de facto do aborto na Polónia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2925(RSP)]

A votação terá lugar no próximo período de sessões

59 • Esforços redobrados para lutar contra o branqueamento de capitais

Declaração da Comissão

[2021/2909(RSP)]

78 • Acordos mundiais sobre fiscalidade para aprovação na Cimeira do G20, em Roma,
de 30 a 31 de outubro

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2936(RSP)]

86 • Votações das alterações

100 • Empresas Comuns ao abrigo do Horizonte Europa

Relatório: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)
[2021/0048(NLE)]
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

101 • Transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a COVID-19

Propostas de resolução
[2021/2678(RSP)]

102 • Estratégia da UE para redução das emissões de metano

Relatório: Maria Spyraki (A9-0277/2021)
[2021/2006(INI)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

20:30 - 22:00     Debates
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109 • Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Glasgow, no Reino Unido (COP 26)

Propostas de resolução
[2021/2667(RSP)]

87 • Votações finais

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

Relatório: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

[2021/2041(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 118.º

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

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

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

Comissão dos Orçamentos

75 • Reenvios forçados na fronteira externa da UE

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2932(RSP)]

74 • A situação humanitária no Haiti após o recente terramoto

Declaração da Comissão

[2021/2931(RSP)]
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