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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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08:30 - 10:30     Debate
 
Debate conjunto - Semestre Europeu

 
Encerramento da discussão conjunta

 

10:30 - 12:30     Debate
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08:30 - 10:30 Debate

10:30 - 12:30 Debate

12:30 - 13:45 Primeiro período de votação

15:00 - 23:00 Debates

19:00 Comunicação dos resultados

20:00 - 21:15 Segundo período de votação

36 À • Semestre Europeu para a coordenação da política económica: Análise Anual do
Crescimento Sustentável 2022

Relatório: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Relatório sobre o Semestre Europeu para a coordenação da política económica:
Análise Anual do Crescimento Sustentável 2022

[2022/2006(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

23 À • Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais
e relativos ao emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável
para 2022

Relatório: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Relatório sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas:
aspetos sociais e relativos ao emprego na Estratégia Anual para o Crescimento
Sustentável para 2022

[2021/2233(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

102 • Debate com a Primeira-Ministra da Estónia, Kaja Kallas - O papel da UE num
mundo em mudança e a situação da segurança na Europa na sequência da agressão e
da invasão russa da Ucrânia

[2022/2583(RSP)]



12:30 - 13:45     Primeiro período de votação
 

Votações únicas

 

Votações das alterações
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61 « - Lojas francas situadas no terminal francês do túnel do canal da Mancha

Relatório: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2008/118/CE e a Diretiva
(UE) 2020/262 (reformulação) no que respeita às lojas francas situadas no terminal francês do túnel
do canal da Mancha

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

62 « - Taxas do imposto sobre o valor acrescentado

Relatório: Marek Belka (A9-0036/2022)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz
respeito às taxas do imposto sobre o valor acrescentado

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

(Debate: 02/10/2018, votação: 03/10/2018)

59 À - Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3: lista de projetos de interesse comum da União para a
infraestrutura energética transeuropeia

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: algodão geneticamente modificado GHB811
(BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Objeção nos termos do artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: colza geneticamente modificada 73496 (DP-
Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Criação de uma comissão especial sobre a pandemia de COVID-19: ensinamentos retirados e
recomendações para o futuro

Proposta de decisão nos termos do artigo 207.º do Regimento

116 • Criação de uma comissão especial sobre a ingerência estrangeira em todos os processos
democráticos na União Europeia, incluindo a desinformação

Proposta de decisão nos termos do artigo 207.º do Regimento

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) - Integração da perspetiva de
género no Parlamento Europeu - Relatório anual 2020

88 • Plano de Ação III da UE em matéria de Igualdade de Género

Relatório: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Comissão do Desenvolvimento
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros



 

Votações finais

 

15:00 - 23:00     Debates
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89 • O Estado de direito e as consequências do acórdão do TJE

Propostas de resolução
[2022/2535(RSP)]

17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Baterias e respetivos resíduos

Relatório: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às baterias e respetivos resíduos, que revoga a Diretiva 2006/66/CE e altera o
Regulamento (UE) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

24 À«««I • Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

Relatório: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

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

31 À • Um novo quadro estratégico pós-2020 da UE para a saúde e a segurança no trabalho

Relatório: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Relatório sobre um novo quadro estratégico pós-2020 da UE para a saúde e a segurança
no trabalho (incluindo uma melhor proteção dos trabalhadores no que se refere à
exposição a substâncias nocivas, stress no trabalho e lesões por movimentos repetitivos)

[2021/2165(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



 

19:00      Comunicação dos resultados

 

20:00 - 21:15     Segundo período de votação
 

Votações das alterações
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32 À • Tributação justa e mais simples para apoiar a estratégia de recuperação

Relatório: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre uma tributação justa e mais
simples que apoie a estratégia de recuperação (seguimento dado pelo PE ao plano de ação
de julho da Comissão e às suas 25 iniciativas no domínio do IVA, das empresas e da
fiscalidade individual)

[2020/2254(INL)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

38 • Quadro europeu em matéria de retenção na fonte

Relatório: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Relatório sobre um quadro europeu em matéria de retenção na fonte

[2021/2097(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

28 À • Relatório de 2020 sobre a Cidadania da UE

Relatório: Yana Toom (A9-0019/2022)

Relatório sobre o Relatório de 2020 sobre a Cidadania da UE: Capacitar os cidadãos e
proteger os seus direitos

[2021/2099(INI)]

Comissão das Petições

83 • Semestre Europeu para a coordenação da política económica: Análise Anual do Crescimento
Sustentável 2022

Relatório: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

84 • Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2022

Relatório: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

85 • Baterias e respetivos resíduos

Relatório: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



Votação do acordo provisório

 

Votação única

 

Votações finais
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24 À«««I - Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de ambiente

Relatório: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

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

31 À - Um novo quadro estratégico pós-2020 da UE para a saúde e a segurança no trabalho

Relatório: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

104 À - Criação de uma comissão especial sobre a pandemia de COVID-19: ensinamentos retirados e
recomendações para o futuro

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Proposta de decisão nos termos do artigo 207.º do Regimento

105 À - Criação de uma comissão especial sobre a ingerência estrangeira em todos os processos
democráticos na União Europeia, incluindo a desinformação

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Proposta de decisão nos termos do artigo 207.º do Regimento

106 À - Criação de uma comissão de inquérito para investigar a utilização do Pegasus e de software de
espionagem equivalente

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Proposta de decisão nos termos do artigo 208.º do Regimento

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

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

[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)

[2021/2003(INI)]

Comissão do Desenvolvimento

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

55 À - O Estado de direito e as consequências do acórdão do TJE

Propostas de resolução

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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