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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, 10 de março de 2022

 

 

09:00      Comunicação dos resultados

 

09:00 - 13:00     Debate (ou após a comunicação dos resultados)

 

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

do direito (artigo 144.º do Regimento)
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09:00 Comunicação dos resultados

09:00 - 13:00 Debate (ou após a comunicação dos resultados)

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

74 • Transparência e regras administrativas - o tratamento dos pedidos de acesso público
nos termos do Regulamento (CE) n.º 1049/2001

Declaração da Comissão

[2022/2578(RSP)]

56 • Necessidade de uma estratégia ambiciosa da UE sobre os têxteis sustentáveis

Declaração da Comissão

[2022/2539(RSP)]

76 À • A situação dos jornalistas e defensores dos direitos humanos no México

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Mianmar, um ano depois do golpe

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Destruição do património cultural no Alto Carabaque

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Primeiro período de votação
 

Votação única

 

Votações das alterações

 

Votações finais
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38 - Quadro europeu em matéria de retenção na fonte

Relatório: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

79 • A situação dos jornalistas e defensores dos direitos humanos no México

[2022/2580(RSP)]

80 • Mianmar, um ano depois do golpe

[2022/2581(RSP)]

81 • Destruição do património cultural no Alto Carabaque

[2022/2582(RSP)]

90 • Relatório de 2020 sobre a Cidadania da UE

Relatório: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Comissão das Petições

82 • Tributação justa e mais simples para apoiar a estratégia de recuperação

Relatório: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

36 À - 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

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)

[2021/2233(INI)]

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

52 À«««I - Baterias e respetivos resíduos

Relatório: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



13:00      Comunicação dos resultados

 

13:45 - 15:00     Segundo período de votação
 

Votações finais

 

15:00 - 16:00     Debate

 

16:00      Comunicação dos resultados
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76 À - A situação dos jornalistas e defensores dos direitos humanos no México

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Mianmar, um ano depois do golpe

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Destruição do património cultural no Alto Carabaque

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Relatório de 2020 sobre a Cidadania da UE

Relatório: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Comissão das Petições

32 À - Tributação justa e mais simples para apoiar a estratégia de recuperação

Relatório: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

75 • Uma abordagem sistemática da UE à doença renal crónica

Declaração da Comissão

[2022/2579(RSP)]
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