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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 - 09:45     

 

11:00      Comunicação dos resultados

 

11:30      Ordem de trabalhos

 

11:30 - 14:00     Debate

 

14:30 - 15:15     

 

15:00 - 23:30     Debates
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09:00 - 09:45 VOTAÇÃO

11:00 Comunicação dos resultados

11:30 Ordem de trabalhos

11:30 - 14:00 Debate

14:30 - 15:15 VOTAÇÃO

15:00 - 23:30 Debates

16:00 Comunicação dos resultados

18:00 - 19:15 Período de votação

101 - Eleição dos Questores do Parlamento

[2021/3046(RSO)]

Primeira volta

97 • Apresentação do programa de atividades da Presidência francesa

Declarações do Conselho e da Comissão

[2021/3022(RSP)]

94 • Eleição dos questores do Parlamento

Segunda volta

34 À«««I • Regulamento Serviços Digitais

Relatório: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
a um mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a
Diretiva 2000/31/CE

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores



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

do direito (artigo 144.º do Regimento)

 

16:00      Comunicação dos resultados

 

18:00 - 19:15     Período de votação
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132 À • Violações das liberdades fundamentais em Hong Kong

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022,
B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situação no Cazaquistão

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022,
B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Crise política no Sudão

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022,
B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

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

153 • Proposta de decisão

111 À - Composição numérica das comissões permanentes

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Votações únicas

138 « - Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Jan Gregor

Relatório: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Relatório sobre a nomeação de Jan Gregor para Membro do Tribunal de Contas

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental

139 « - Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Marek Opiola

Relatório: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Relatório sobre a nomeação de Marek Opiola para o cargo de membro do Tribunal de Contas

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental

140 « - Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Mihails Kozlovs

Relatório: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Relatório sobre a nomeação de Mihails Kozlovs para o cargo de membro do Tribunal de Contas

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental
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141 « - Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Jorg Kristijan Petrovič

Relatório: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Relatório sobre a nomeação de Jorg Kristijan Petrovič para o cargo de membro do Tribunal de Contas

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Comissão do Controlo Orçamental

155 • Acordo provisório

25 À«««I - Agência Europeia de Medicamentos

Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reforço do
papel da Agência Europeia de Medicamentos em matéria de preparação e gestão de crises no que diz
respeito aos medicamentos e dispositivos médicos

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

(Debate: 07/07/2021, votação: 08/07/2021)

171 • Votações únicas

136 À - Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Determinação dos casos em que os dados de
identificação podem ser considerados idênticos ou semelhantes para efeitos da deteção de identidades
múltiplas nos termos do Regulamento (UE) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3, do Regimento: Determinação dos casos em que os dados de
identificação podem ser considerados idênticos ou semelhantes para efeitos da deteção de identidades
múltiplas nos termos do Regulamento (UE) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Votação das alterações

173 • Regulamento Serviços Digitais

Relatório: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
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