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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



Terça-feira, 8 de março de 2022

 

 

09:00 - 11:50     Debates

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Período de votação

 

Votação do acordo provisório

 

Votações únicas
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Debates

12:30 - 13:45 Período de votação

15:00 - 23:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

17 À • Ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na UE

Relatório: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Relatório sobre a ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na União
Europeia, incluindo a desinformação

[2020/2268(INI)]

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos
na União Europeia, incluindo a Desinformação

101 • (Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Alocução de Oksana Zaboujko, escritora ucraniana)

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

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

25 À«««I - Contas económicas da agricultura regionais

Relatório: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

RELATÓRIO sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 138/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às contas
económicas da agricultura regionais

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

39 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - candidatura EGF/2021/006
ES/Cataluna Automotive – Espanha

Relatório: Monika Vana (A9-0038/2022)

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/2021/006 ES/ Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Comissão dos Orçamentos



 

Votações das alterações
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50 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização a favor dos trabalhadores
despedidos (EGF/2022/000 TA 2022 – Assistência técnica por iniciativa da Comissão)

Relatório: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

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 -
(EGF/2022/000 TA 2022 – Assistência técnica por iniciativa da Comissão)

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

51 À - Redução do espaço reservado à sociedade civil na Europa

Relatório: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

49 À - O papel da cultura, da educação, dos meios de comunicação social e do desporto na luta contra
o racismo

Relatório: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Comissão da Cultura e da Educação

15 À - Política de coesão: reduzir as disparidades em matéria de cuidados de saúde e reforçar a
cooperação transfronteiriça no domínio da saúde

Relatório: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

21 À - Política de coesão: promoção de uma transformação inovadora e inteligente e da conectividade
das TIC a nível regional

Relatório: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

120 • Ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na UE

Relatório: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União
Europeia, incluindo a Desinformação

94 • Regimes de cidadania e residência pelo investimento

Relatório: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

121 • Interagir com os cidadãos: o direito de petição, o direito de recorrer ao Provedor de Justiça
Europeu e a Iniciativa de Cidadania Europeia

Relatório: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Comissão das Petições



15:00 - 23:00     Debates

 

19:00      Comunicação dos resultados
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71 • A deterioração da situação dos refugiados na sequência da agressão russa à Ucrânia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2575(RSP)]

72 • A situação na Bósnia-Herzegovina

Declaração da Comissão

[2022/2576(RSP)]

70 • O aumento dos preços da energia e a manipulação do mercado do gás

Pergunta oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
O aumento dos preços da energia e a manipulação do mercado do gás

[2022/2552(RSP)]

29 À • Integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu - Relatório anual de
2020

Relatório: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Relatório sobre a integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu - Relatório
anual de 2020

[2021/2039(INI)]

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

20 À • Plano de Ação III da UE em matéria de Igualdade de Género

Relatório: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Relatório sobre o Plano de Ação III da UE em matéria de Igualdade de Género

[2021/2003(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
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