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Legendă a procedurilor
 

Cu excepţia cazului în care Parlamentul dispune altfel, textele examinate sunt supuse la vot în ordinea următoare:
 

À = Termene de depunere    ´ = Termene limită dacă se solicită    6 = Textul nu a fost încă adoptat, posibile termene limită.

1. A treia lectură

- Procedura legislativă ordinară («««III)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

2. Aprobare

- Procedura de aprobare («««)
în cazul în care tratatele prevăd majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a adopta sau a respinge decizia de
aprobare

3. A doua lectură

- Procedura legislativă ordinară («««II)
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a respinge sau a modifica poziţia Consiliului;
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia Consiliului

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

- Modificarea Regulamentului de procedură
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a adopta modificările
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de decizie

5. Prima lectură

- Procedura legislativă ordinară («««I)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba sau a modifica propunerea legislativă
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta proiectul de rezoluţie legislativă

6. Aprobare

- Procedura de aprobare («««)
în cazul în care tratatele prevăd majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta sau a respinge decizia de aprobare

7. Alte proceduri

- Procedura de consultare («)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba sau a modifica propunerea legislativă
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta proiectul de rezoluţie legislativă

- Altele (declaraţii, întrebări cu solicitare de răspuns oral, rapoarte din proprie iniţiativă, ridicarea imunităţii)
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de rezoluţie sau de decizie



Cuprins

Cuprins
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luni, 14 septembrie 2020 1

17.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

17.30 - 22.30 Dezbateri 1

Dezbatere comună - Polonia 1

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept  - Raport Juan
Fernando López Aguilar (A9-0138/2020) 1

Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000042/2020 - B9-0017/20) 1

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului - Întrebări cu solicitare de
răspuns oral (O-000040/2020 - B9-0015/20)  (O-000041/2020 - B9-0016/20) 2

Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene  - Raport José
Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020) 2

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii  - Raport Nikos
Androulakis (A9-0148/2020) 2

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
- Raport Jutta Paulus (A9-0144/2020) 2

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC  - Raport Hannah Neumann
(A9-0137/2020) 2

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia  - Raport Sven Mikser (A9-0136/2020) 3

19.15 - 20.30 Sesiune de votare 3

Observație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor 3

Voturi secrete 3

Numirea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC  - Raport Irene Tinagli (A9-0152/2020) 3

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC  - Raport Irene Tinagli
(A9-0151/2020) 3

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC  - Raport Irene Tinagli
(A9-0153/2020) 3

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 3

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19  - Raport 3

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în
vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus
pentru investiții ca reacție la coronavirus  - Raport Monika Hohlmeier 3

Voturi unice 4

Propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei
pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore  - Raport Younous
Omarjee (A9-0140/2020) 4

Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și
Corpului european de solidaritate  - Raport Laurence Farreng (A9-0141/2020) 4

Votarea amendamentelor 4

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial 4

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și
Cornul Africii 4

marţi, 15 septembrie 2020 5



Cuprins

655.238/OJ 655.238/OJ

09.00  Anunțarea rezultatelor 5

09.15 - 13.00 Dezbateri 5

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și
rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 5

Dezbatere comună  - Declaraţii ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 5

Situația din Belarus - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 5

Situația din Liban - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 5

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 5

10.30 - 11.45 Prima sesiune de votare 5

Votarea amendamentelor 5

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de
protecție civilă al Uniunii 5

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele
referitoare la consumul de păcură al navelor 5

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Propunere de decizie a Consiliului privind
sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene 5

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia 6

14.15  Anunțarea rezultatelor 6

14.30 - 15.30 Dezbatere 6

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și
consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 6

17.00 - 18.15 A doua sesiune de votare 6

Voturi finale 6

Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial  - Raport Stanislav Polčák (A9-0143/2020) 6

Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii  - Raport Javier Nart
(A9-0129/2020) 6

Votarea amendamentelor 6

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții
reale de conducere) 6

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Instituirea Fondului pentru o tranziție justă 6

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune
2008/944/PESC 6

miercuri, 16 septembrie 2020 7

09.00  Anunțarea rezultatelor 7

09.15 - 12.30 Dezbatere 7

Starea Uniunii - Declaraţia Preşedintei Comisiei 7

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 7

Voturi finale 7

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii  - Raport Nikos
Androulakis (A9-0148/2020) 7
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Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
- Raport Jutta Paulus (A9-0144/2020) 7

Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene  - Raport José
Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020) 7

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia  - Raport Sven Mikser (A9-0136/2020) 7

Votarea amendamentelor 7

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) -  Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către
Republica Polonă a statului de drept 7

Propunere de rezoluție - Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului 7

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar
al UE 8

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Penuria de medicamente – moduri de abordare a unei
probleme emergente 8

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare
a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa 8

16.45  Anunțarea rezultatelor 8

17.30 - 18.45 A doua sesiune de votare 8

Voturi finale 8

Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere)  - Raport Esther de
Lange (A9-0139/2020) 8

Fondul pentru o tranziție justă  - Raport Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020) 8

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC  - Raport Hannah Neumann
(A9-0137/2020) 8

Votarea amendamentelor 8

 (TRAN) - Regulament de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de
COVID-19 8

Propuneri de rezoluție - Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea
periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane 8

Propuneri de rezoluție - Situația din Belarus 8

Propuneri de rezoluție - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi 8

joi, 17 septembrie 2020 9

08.30  Anunțarea rezultatelor 9

08.45 - 13.00 Dezbateri 9

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor - Declaraţii ale Consiliului şi
ale Comisiei 9

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000039/2020 - B9-0014/20) 9

Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din
Moria - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 9

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 9

Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa 9

Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) 9

Situația umanitară din Mozambic 9

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare 10

Voturi finale 10

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept  - Raport Juan
Fernando López Aguilar (A9-0138/2020) 10

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului - Propunere de rezoluţie 10
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Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE  - Raport Ciarán Cuffe
(A9-0134/2020) 10

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente  - Raport Nathalie Colin-Oesterlé
(A9-0142/2020) 10

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de
persoanele de etnie romă în Europa  - Raport Romeo Franz (A9-0147/2020) 10

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și
rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane - Propuneri de rezoluție 10

Situația din Belarus - Propuneri de rezoluție 10

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi - Propuneri de rezoluție 10

Votarea amendamentelor 11

Propuneri de rezoluție - Cazul dr. Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) 11

Propuneri de rezoluție - Situația umanitară din Mozambic 11

Propuneri de rezoluție - COVID-19: Coordonarea de către UE a evaluărilor de sănătate și a clasificării
riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică 11

Propuneri de rezoluție - Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi
2022 11

12.30  Anunțarea rezultatelor 11

13.00 - 14.15 A doua sesiune de votare 11

Voturi finale 11

Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa - Propuneri de rezoluție 11

Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC) - Propuneri de rezoluție 11

Situația umanitară din Mozambic - Propuneri de rezoluție 11

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19  - Raport 11

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în
vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus
pentru investiții ca reacție la coronavirus  - Raport Monika Hohlmeier 11

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de
procedură: Limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și
mandestrobin 12

Redresarea culturală a Europei - Propuneri de rezoluție 12

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și
consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică - Propuneri de rezoluție 12

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 - Propunere de
rezoluţie 12

16.30  Anunțarea rezultatelor 12

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 14

Termene de depunere 16
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17.00 

 

17.30 - 22.30     Dezbateri
 
Dezbatere comună - Polonia

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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17.00 Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

17.30 - 22.30 Dezbateri

19.15 - 20.30 Sesiune de votare

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

62 À • Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a
statului de drept

Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea
unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

[2017/0360R(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

74 • Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie
Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in
't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund,
Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert
Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter,
Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner,
Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno,
Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro
Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice
Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula
Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers,
Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Comisia
Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford

[2020/2778(RSP)]
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50 À • Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

[2019/2816(RSP)]

49 À« • Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii
Europene

Raport José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al
Uniunii Europene

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Comisia pentru bugete

29 À«««I • Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al
Uniunii

Raport Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al
Uniunii

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

35 À«««I • Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la
consumul de păcură al navelor

Raport Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător
de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul
de păcură al navelor

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

16 À • Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

Raport Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune
2008/944/PESC

[2020/2003(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



 

19.15 - 20.30     Sesiune de votare
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23 À • Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

Raport Sven Mikser (A9-0136/2020)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

[2019/2200(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

79 • Observație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor

130 • Voturi secrete

129 - Numirea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC

Raport Irene Tinagli (A9-0152/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

128 - Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC

Raport Irene Tinagli (A9-0151/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

127 - Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC

Raport Irene Tinagli (A9-0153/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

67 • Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de
procedură)

41 6 «««I - O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19

Raport

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Comisia pentru transport și turism

68 6 - Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de
urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul
Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus

Raport Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Comisia pentru bugete
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87 • Voturi unice

78 « - Propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a
accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore

Raport Younous Omarjee (A9-0140/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei
rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore

[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare regională

18 - Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă,
precum și Corpului european de solidaritate

Raport Laurence Farreng (A9-0141/2020)

Raport referitor la adoptarea unor măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor
Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate

[2019/2195(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

88 • Votarea amendamentelor

89 • Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel
mondial

91 • Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de
Vest și Cornul Africii



marţi, 15 septembrie 2020

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.15 - 13.00     Dezbateri

 

Dezbatere comună  - Declaraţii ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant

al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

 

10.30 - 11.45     Prima sesiune de votare

5 5marţi, 15 septembrie 2020

655.238/OJ 655.238/OJ

09.00 Anunțarea rezultatelor

09.15 - 13.00 Dezbateri

10.30 - 11.45 Prima sesiune de votare

14.15 Anunțarea rezultatelor

14.30 - 15.30 Dezbatere

17.00 - 18.15 A doua sesiune de votare

71 À • Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea
periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2774(RSP)]

75 À • Situația din Belarus

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2779(RSP)]

72 • Situația din Liban

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2775(RSP)]

73 À • Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2777(RSP)]

96 • Votarea amendamentelor

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un
mecanism de protecție civilă al Uniunii

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele
referitoare la consumul de păcură al navelor

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Propunere de decizie a Consiliului
privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene



 

14.15      Anunțarea rezultatelor

 

14.30 - 15.30     Dezbatere

 

17.00 - 18.15     A doua sesiune de votare

6 6marţi, 15 septembrie 2020
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100 • Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

76 À • COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării
riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2780(RSP)]

90 • Voturi finale

20 À - Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

Raport Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Raport referitor la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

[2019/2156(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

10 À - Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii

Raport Javier Nart (A9-0129/2020)

Raport referitor la cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii

[2020/2002(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

101 • Votarea amendamentelor

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în
condiții reale de conducere)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Instituirea Fondului pentru o tranziție justă

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției
comune 2008/944/PESC



miercuri, 16 septembrie 2020

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.15 - 12.30     Dezbatere

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

7 7miercuri, 16 septembrie 2020

655.238/OJ 655.238/OJ

09.00 Anunțarea rezultatelor

09.15 - 12.30 Dezbatere

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

16.45 Anunțarea rezultatelor

17.30 - 18.45 A doua sesiune de votare

37 • Starea Uniunii

Declaraţia Preşedintei Comisiei

[2020/2696(RSP)]

105 • Voturi finale

29 À«««I - Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

Raport Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

35 À«««I - Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al
navelor

Raport Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

49 À« - Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

Raport José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Comisia pentru bugete

23 À - Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

Raport Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

106 • Votarea amendamentelor

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) -  Constatarea unui risc clar de încălcare gravă
de către Republica Polonă a statului de drept

108 • Propunere de rezoluție - Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra
mediului



 

16.45      Anunțarea rezultatelor

 

17.30 - 18.45     A doua sesiune de votare

8 8miercuri, 16 septembrie 2020
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului
imobiliar al UE

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Penuria de medicamente – moduri de abordare a unei
probleme emergente

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de
integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa

94 • Voturi finale

60 À«««I - Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere)

Raport Esther de Lange (A9-0139/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile
provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și
privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

64 À«««I - Fondul pentru o tranziție justă

Raport Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Fondului pentru o tranziție justă

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

16 À - Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

Raport Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

112 • Votarea amendamentelor

113 •  (TRAN) - Regulament de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul
pandemiei de COVID-19

117 • Propuneri de rezoluție - Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe
escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

118 • Propuneri de rezoluție - Situația din Belarus

119 • Propuneri de rezoluție - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi



joi, 17 septembrie 2020

 

 

08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.45 - 13.00     Dezbateri

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

9 9joi, 17 septembrie 2020

655.238/OJ 655.238/OJ

08.30 Anunțarea rezultatelor

08.45 - 13.00 Dezbateri

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare

12.30 Anunțarea rezultatelor

13.00 - 14.15 A doua sesiune de votare

16.30 Anunțarea rezultatelor

53 • Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2702(RSP)]

51 À • Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi
2022

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Importanța infrastructurii urbane verzi – Anul european al orașelor mai verzi 2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală
din tabăra de refugiați din Moria

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À • Situația umanitară din Mozambic

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare
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92 • Voturi finale

62 À - Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

50 À - Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Propunere de rezoluţie

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

Raport Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

[2020/2070(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

61 À - Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

Raport Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente

[2020/2071(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

63 À - Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative
față de persoanele de etnie romă în Europa

Raport Romeo Franz (A9-0147/2020)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor
negative față de persoanele de etnie romă în Europa

[2020/2011(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 À - Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a
tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

Propuneri de rezoluție

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]

75 À - Situația din Belarus

Propuneri de rezoluție

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi

Propuneri de rezoluție

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]



 

12.30      Anunțarea rezultatelor

 

13.00 - 14.15     A doua sesiune de votare
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93 • Votarea amendamentelor

121 • Propuneri de rezoluție - Cazul dr. Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

122 • Propuneri de rezoluție - Situația umanitară din Mozambic

123 • Propuneri de rezoluție - COVID-19: Coordonarea de către UE a evaluărilor de sănătate și a
clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

124 • Propuneri de rezoluție - Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor
mai verzi 2022

86 • Voturi finale

82 À - Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

Propuneri de rezoluție

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

Propuneri de rezoluție

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situația umanitară din Mozambic

Propuneri de rezoluție

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

41 6 «««I - O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19

Raport

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Comisia pentru transport și turism

68 6 - Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de
urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul
Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus

Raport Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Comisia pentru bugete



 

16.30      Anunțarea rezultatelor

12 12joi, 17 septembrie 2020
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70 À - Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de
procedură: Limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop
și mandestrobin

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Redresarea culturală a Europei

Propuneri de rezoluție

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Dezbatere: 10/07/2020)

76 À - COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și
consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Propuneri de rezoluție

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022

Propunere de rezoluţie

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

13 13

655.238/OJ 655.238/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 14 septembrie 2020

 

17.30 - 22.30

 

 

marţi, 15 septembrie 2020

 

09.15 - 13.00

 

14.30 - 15.30

 

 

miercuri, 16 septembrie 2020

 

09.15 - 12.30

 

14 14Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

655.238/OJ 655.238/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportorul (7 x 6') :42'

Raportorul pentru aviz (4 x 1') :4'

Autor (comisie) :3'

Autorul :2'

Deputaţi :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :135' 30

PPE : 33' 30, S&D : 27', Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 7'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Preşedintele Comisiei :40'

Deputaţi :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



joi, 17 septembrie 2020

 

08.45 - 13.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

655.238/OJ 655.238/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Autor (comisie) :3'

Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 144 din
Regulamentul de procedură)

:1'

Deputaţi :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



Termene de depunere

 
 

luni, 14 septembrie 2020

 

16 16Termene de depunere

655.238/OJ 655.238/OJ

62 À • Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept  - Raport Juan
Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

- Amendamente vineri, 11 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00

50 À • Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului - Întrebări cu solicitare
de răspuns oral (O-000040/2020 - B9-0015/20)  (O-000041/2020 - B9-0016/20)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 14 septembrie, 19.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 12.00

49 À • Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene  - Raport José
Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

- Amendamente miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00

29 À • Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii  - Raport Nikos
Androulakis (A9-0148/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00

35 À • Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al
navelor  - Raport Jutta Paulus (A9-0144/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00

16 À • Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC  - Raport Hannah
Neumann (A9-0137/2020)

- Amendamente miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00

23 À • Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia  - Raport Sven Mikser (A9-0136/2020)

- Amendamente miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00

41 6 • O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19  - Raport

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 15 septembrie, 13.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 19.00

68 6 • Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de
urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul
Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus  - Raport Monika Hohlmeier

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 15 septembrie, 13.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 19.00



marţi, 15 septembrie 2020

 

17 17Termene de depunere

655.238/OJ 655.238/OJ

71 À • Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor
și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 15 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție marţi, 15 septembrie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 10.00

75 À • Situația din Belarus - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 15 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție marţi, 15 septembrie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 10.00

73 À • Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 15 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție marţi, 15 septembrie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 10.00

76 À • COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și
consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 16 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție miercuri, 16 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 19.00

20 À • Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial  - Raport Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

- Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
de rezoluție de înlocuire

miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00

10 À • Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii  - Raport Javier
Nart (A9-0129/2020)

- Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
de rezoluție de înlocuire

miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 11 septembrie, 12.00



miercuri, 16 septembrie 2020
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60 À • Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere)  - Raport Esther de
Lange (A9-0139/2020)

- Amendamente; respingere vineri, 11 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00

64 À • Fondul pentru o tranziție justă  - Raport Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

- Amendamente; respingere vineri, 11 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00

51 À • Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000039/2020 - B9-0014/20)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 14 septembrie, 19.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 12.00

82 À • Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 16 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție miercuri, 16 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 19.00

81 À • Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 16 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție miercuri, 16 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 19.00

80 À • Situația umanitară din Mozambic

- Propuneri de rezoluție luni, 14 septembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 16 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție miercuri, 16 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 16 septembrie, 19.00

30 À • Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE  - Raport Ciarán Cuffe
(A9-0134/2020)

- Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
de rezoluție de înlocuire

vineri, 11 septembrie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 14 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00
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61 À • Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente  - Raport Nathalie
Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

- Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
de rezoluție de înlocuire

vineri, 11 septembrie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 14 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00

63 À • Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față
de persoanele de etnie romă în Europa  - Raport Romeo Franz (A9-0147/2020)

- Amendamente vineri, 11 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00

41 6 • O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19  - Raport

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 15 septembrie, 13.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 19.00

68 6 • Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de
urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul
Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus  - Raport Monika Hohlmeier

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 15 septembrie, 13.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 19.00

70 À • Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de
procedură: Limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și
mandestrobin

- Amendamente vineri, 11 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 14 septembrie, 19.00

56 À • Redresarea culturală a Europei - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 9 septembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție luni, 14 septembrie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 15 septembrie, 12.00
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