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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 - 11:50     DEBATE PRIORITÁRIO

 

12:00 - 13:00     VOTAÇÃO
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09:00 - 11:50 DEBATE PRIORITÁRIO

12:00 - 13:00 VOTAÇÃO

13:00 - 22:00 Debates (ou no final das votações)

61 À • Escalada da guerra de agressão russa contra a Ucrânia

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2851(RSP)]

43 À - Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE

Propostas de resolução

B9-0413/2022

[2022/2662(RSP)]

12 À - Objetivos-chave da 19ª reunião da Conferência das Partes na CITES no Panamá

Propostas de resolução

B9-0414/2022

[2022/2681(RSP)]

40 À - A relação estratégica e a parceria da UE com o Corno de África

Relatório: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

[2021/2206(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

13 À - Acesso à água como um direito humano - a dimensão externa

Relatório: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

[2021/2187(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

53 À - Resposta da UE ao aumento dos preços da energia na Europa

Propostas de resolução

RC B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022,
B9-0421/2022, B9-0422/2022

[2022/2830(RSP)]

(Debate: 13/09/2022)



13:00 - 22:00     Debates (ou no final das votações)

 

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

do direito (artigo 144.º do Regimento)
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71 • Combater a propaganda antieuropeia e antiucraniana dos apoiantes europeus de
Putin

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

[2022/2862(RSP)]

62 À • A adesão da Roménia e da Bulgária à área Schengen

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2852(RSP)]

A votação será realizada na sessão de outubro II

44 À • Resultado da revisão pela Comissão do plano de ação de 15 pontos sobre comércio e
desenvolvimento sustentável

Pergunta oral

Bernd Lange (O-000029/2022 - B9-0021/22)
Comissão do Comércio Internacional
Comissão
Resultado da revisão pela Comissão do plano de ação de 15 pontos sobre comércio e desenvolvimento
sustentável

[2022/2692(RSP)]

54 • Situação humanitária após as inundações devastadoras no Paquistão e a crise
climática

Declarações do Conselho e da Comissão

[2022/2837(RSP)]

66 À • A situação dos direitos humanos no Haiti, em particular a relacionada com a
violência dos gangues

RC B9-0427/2022, B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022,
B9-0452/2022, B9-0453/2022

[2022/2856(RSP)]

67 À • A repressão da liberdade dos meios de comunicação social em Mianmar,
nomeadamente os casos de Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint e Nyein Nyein
Aye

B9-0428/2022, RC B9-0431/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022,
B9-0456/2022, B9-0457/2022

[2022/2857(RSP)]

68 À • A recente situação humanitária e dos direitos humanos em Tigray, na Etiópia,
nomeadamente a das crianças

B9-0424/2022, RC B9-0429/2022, B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022,
B9-0444/2022, B9-0445/2022

[2022/2858(RSP)]
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60 • O escândalo das prestações de cuidados a crianças, do racismo institucional e dos
algoritmos nos Países Baixos

Pergunta oral

Samira Rafaela, Monica Semedo, Pierrette Herzberger-Fofana, Cornelia Ernst, Evin Incir, Mónica Silvana
González, Damien Carême, Kim Van Sparrentak, Sira Rego, Manu Pineda, Karen Melchior, Sergey
Lagodinsky, Mohammed Chahim, Sophia in 't Veld, Erik Marquardt, Anna Júlia Donáth, Nora Mebarek,
Eric Andrieu, Lara Wolters, Agnes Jongerius, Diana Riba i Giner, Thijs Reuten, Milan Brglez, Elisabetta
Gualmini, Svenja Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Katalin Cseh, José
Gusmão, Marisa Matias, Marc Angel, Peter Pollák, Ernest Urtasun, Delara Burkhardt, Isabel Carvalhais
(O-000028/2022 - B9-0025/22)
Comissão
O escândalo das prestações de cuidados a crianças, do racismo institucional e dos algoritmos nos Países
Baixos

[2022/2850(RSP)]

32 • Declarações de voto
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