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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



Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

 

 

09:00 - 12:00     Debates

 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 144.º do Regimento)

 

09:30 - 10:45     Primeiro período de votação
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09:00 - 12:00 Debates

09:30 - 10:45 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

13:30 - 14:45 Segundo período de votação

15:00 - 16:00 Debates

16:00 Comunicação dos resultados

137 • O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e a situação
relativamente à ratificação da Convenção de Istambul

Declaração da Comissão

[2021/2979(RSP)]

139 À • Situação na Somália

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Violações dos direitos humanos por empresas privadas do setor militar e de
segurança, em especial o Wagner Group

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • A situação dos direitos humanos nos Camarões

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Decisão da comissão de encetar negociações

169 «««I - Salários mínimos adequados na União Europeia

Relatório: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos
adequados na União Europeia

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

153 • Votações finais
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109 À - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2021/001 ES/País
Vasco Metal - Espanha

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização a favor dos Trabalhadores Despedidos (FEG) na sequência
de uma candidatura da Espanha — EGF/2021/001 ES/País Vasco Metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

83 À - 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

96 À - 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

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - 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

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Votações únicas

93 « - Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças: adesão das
Filipinas

Relatório: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros da União Europeia a
aceitar, no interesse da União Europeia, a adesão das Filipinas à Convenção da Haia de 1980 sobre os
Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

92 « - Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças: adesão da
Jamaica

Relatório: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a aceitar, no interesse
da União Europeia, a adesão da Jamaica à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto
Internacional de Crianças

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

91 « - Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças: adesão da
Bolívia

Relatório: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros da União Europeia a
aceitar, no interesse da União Europeia, a adesão da Bolívia à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos
Civis do Rapto Internacional de Crianças

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos



 

13:00      Comunicação dos resultados

 

13:30 - 14:45     Segundo período de votação
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90 « - Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças: adesão do
Paquistão

Relatório: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros da União Europeia a
aceitar, no interesse da União Europeia, a adesão do Paquistão à Convenção da Haia de 1980 sobre os
Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

89 « - Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças: adesão da
Tunísia

Relatório: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a aceitar, no interesse
da União Europeia, a adesão da Tunísia à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto
Internacional de Crianças

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

127 - A segurança dos parques de estacionamento de camiões na UE

Proposta de resolução

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Artigo 227.º

155 • Votação das alterações

165 • Situação na Somália

Propostas de resolução
[2021/2981(RSP)]

166 • Violações dos direitos humanos por empresas privadas do setor militar e de segurança, em especial o
Wagner Group

Propostas de resolução
[2021/2982(RSP)]

167 • A situação dos direitos humanos nos Camarões

Propostas de resolução
[2021/2983(RSP)]

156 • Votações finais

139 À - Situação na Somália

Propostas de resolução

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021,
B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15:00 - 16:00     Debates
 

Interpelação extensa (artigo 139.º do Regimento)

 

16:00      Comunicação dos resultados
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140 À - Violações dos direitos humanos por empresas privadas do setor militar e de segurança, em especial o
Wagner Group

Propostas de resolução

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021,
B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - A situação dos direitos humanos nos Camarões

Propostas de resolução

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021,
B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • O congestionamento dos portos internacionais e os custos acrescidos de transporte
que afetam a UE

Declaração da Comissão

[2021/2980(RSP)]
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