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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 - 11:50     Debates

 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

12:30 - 13:45     Período de votação
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Sessão solene

12:30 - 13:45 Período de votação

15:00 - 20:00 Debates

16:30 Comunicação dos resultados

20:30 - 22:00 Debates

132 • Resultados da COP26 em Glasgow

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2975(RSP)]

133 • Discurso de Sviatlana Tsikhanouskaya

150 • Orçamento geral

75 - Processo orçamental para o exercício de 2022 - projeto comum

Relatório: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegação do Parlamento Europeu ao Comité de Conciliação Orçamental

94 - Projeto de orçamento retificativo n.º 5/2021: ajuda humanitária aos refugiados na Turquia

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2021 da União
Europeia para o exercício 2021 – Ajuda humanitária aos refugiados na Turquia

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

108 - Projeto de orçamento retificativo n.º 6/2021: doses adicionais de vacinas para os países de rendimento
baixo e médio-baixo, reforço do MPCU e outros ajustamentos das despesas e receitas

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 6/2021 da União
Europeia para o exercício de 2021 - Doses adicionais de vacinas para os países de rendimento baixo e
médio-baixo, reforço do MPCU e outros ajustamentos das despesas e receitas

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

151 • Votações finais



 

15:00 - 20:00     Debates
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73 À - Uma estratégia europeia para as matérias-primas essenciais

Relatório: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

78 À - Revisão do Regulamento Financeiro na perspetiva da entrada em vigor do Quadro Financeiro
Plurianual 2021-2027

Relatório: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

71 À - Estratégia Farmacêutica para a Europa

Relatório: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

152 • Votação das alterações

161 • Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2021/001 ES/País
Vasco Metal - Espanha

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Comissão dos Orçamentos

162 • Política e legislação em matéria de migração legal

Relatório: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

163 • Introdução de um passaporte europeu de segurança social para melhorar a aplicação digital dos
direitos de segurança social e a mobilidade justa

Proposta de resolução
[2021/2620(RSP)]

164 • Negociações multilaterais tendo em vista a 12ª Conferência Ministerial da OMC em Genebra, de 30 de
novembro a 3 de dezembro de 2021

Proposta de resolução
[2021/2769(RSP)]

117 • O papel da UE no combate à pandemia de COVID-19: como vacinar o mundo

Debate sobre temas de atualidade (artigo 162.º do Regimento)

[2021/2926(RSP)]

135 • O estado da União da Energia

Declaração da Comissão

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Comunicação dos resultados

 

20:30 - 22:00     Debates
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136 À • Os direitos fundamentais e o Estado de direito na Eslovénia, e designadamente o
atraso registado na nomeação dos procuradores europeus

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/2978(RSP)]

A votação terá lugar em dezembro.

124 • Plano de Ação Europeu contra as Doenças Raras

Declaração da Comissão

[2021/2940(RSP)]

113 • Apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas relativo a 2020

[2021/2929(RSP)]

Com a presença de Klaus-Heiner Lehne, Presidente do Tribunal de Contas
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