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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      Comunicação dos resultados

 

09:00 - 13:30     Debates

 
Debate conjunto - Transporte de animais

 
Encerramento da discussão conjunta

 

09:45 - 11:00     Primeiro período de votação
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09:00 Comunicação dos resultados

09:00 - 13:30 Debates

09:45 - 11:00 Primeiro período de votação

13:00 Comunicação dos resultados

13:45 - 15:00 Segundo período de votação

15:00 - 16:00 Debate

16:00 Comunicação dos resultados

152 • Saúde e direitos sexuais e reprodutivos na União Europeia

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

[2022/2508(RSP)]

62 • Proteção dos animais durante o transporte

Relatório: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Relatório sobre a análise de alegadas infrações e má administração na aplicação do
Direito da União no que se refere à proteção dos animais durante o transporte dentro
e fora da União

[2020/2269(INI)]

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

63 À • Proteção dos animais durante o transporte (Recomendação)

[2021/2736(RSP)]

Artigo 208.º do Regimento

88 • Eventualmente, comunicação das nomeações para as comissões

165 • Votação das alterações

166 • Violações das liberdades fundamentais em Hong Kong

Propostas de resolução
[2022/2503(RSP)]

167 • Situação no Cazaquistão

Propostas de resolução
[2022/2505(RSP)]



 

13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação

 

15:00 - 16:00     Debate
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168 • Crise política no Sudão

Propostas de resolução
[2022/2504(RSP)]

170 • Proteção dos animais durante o transporte (Recomendação)

[2021/2736(RSP)]

161 • Votações finais

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)]

34 À«««I - Regulamento Serviços Digitais

Relatório: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

63 À - Proteção dos animais durante o transporte (Recomendação)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Artigo 208.º do Regimento



 

16:00      Comunicação dos resultados
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17 À • Capacitar os jovens europeus: emprego e relançamento social após a pandemia

Perguntas orais

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Conselho
Capacitar os jovens europeus: emprego e relançamento social após a pandemia

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Comissão
Capacitar os jovens europeus: emprego e relançamento social após a pandemia

[2021/2952(RSP)]

A votação terá lugar em fevereiro
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