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

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

Cuprins

Cuprins
luni, 19 octombrie 2020
17.00 - 22.30 Dezbateri
Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
Dezbatere comună - Serviciile digitale și inteligența artificială
Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Raport Alex Agius
Saliba (A9-0181/2020)
Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile
comerciale care își desfășoară activitatea online - Raport Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Raport Kris
Peeters (A9-0172/2020)
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Raport Ibán
García Del Blanco (A9-0186/2020)
Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială - Raport Axel Voss (A9-0178/2020)
Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
- Raport Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 - Întrebări cu solicitare de răspuns
oral (O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)
2018/1806 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării
structurate permanente (PESCO) - Raport Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova - Raport Dragoş
Tudorache (A9-0166/2020)
19.15 - 20.30 Sesiune de votare
Observație: voturile pot fi distribuite pe parcursul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul de
amendamente și de numărul de solicitări de vot pe părți și de vot separat
Voturi unice
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la
vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - Raport Maria Grapini
(A9-0190/2020)
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding
ancillary sectors - Raport Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Decizii de desc?rcare de gestiune
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Comitetul Economic și Social European
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Consiliul European și Consiliul
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

marţi, 20 octombrie 2020
09.00
Anunțarea rezultatelor
09.15 - 10.30 Prima sesiune de votare
Votarea amendamentelor
Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în
aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere
UE-Republica Moldova
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Cuprins

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Comitetul Economic și Social European
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Consiliul European și Consiliul
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)
09.15 - 13.00 Dezbateri
Dezbatere comună - PAC
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre și finanțate de FEGA și de FEADR - Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea - Raport Ulrike Müller
(A8-0199/2019)
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente - Raport Eric
Andrieu (A8-0198/2019)
13.00
Anunțarea rezultatelor
14.30 - 15.45 A doua sesiune de votare
Voturi finale
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European - Raport
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul - Raport Tomáš
Zdechovský (A9-0189/2020)
Votarea amendamentelor
Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea
funcționării pieței unice
Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de
drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială,
robotica și tehnologiile conexe
Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea
tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
15.00 - 18.00 Dezbateri
Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 - Declarație a Comisiei
Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus - Raport Petras
Auštrevičius (A9-0167/2020)
Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a
Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare
nucleară - Raport Sven Mikser (A9-0020/2020)
Acte de brutalitate săvârșite de forțe de poliție în UE - Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
18.15
Anunțarea rezultatelor
20.00 - 21.15 A treia sesiune de votare
Votarea amendamentelor
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Voturi finale
Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Raport Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020)
Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile
comerciale care își desfășoară activitatea online - Raport Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
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Cuprins

Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Raport Kris Peeters
(A9-0172/2020)
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Raport Ibán
García Del Blanco (A9-0186/2020)
Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială - Raport Axel Voss (A9-0178/2020)
Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale Raport Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate
permanente (PESCO) - Raport Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova - Raport Dragoş
Tudorache (A9-0166/2020)
Votarea amendamentelor
Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind
relațiile cu Belarus
Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea
procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor
nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
23.00
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Anunțarea rezultatelor

8

miercuri, 21 octombrie 2020

9

09.15 - 11.00 Prima sesiune de votare
Votarea amendamentelor
Propunere de rezoluție - Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor
regulamente
09.15 - 13.00 Dezbateri
Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie 2020, în special negocierile privind
relațiile viitoare cu Regatul Unit - Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
Dezbatere comună - Politicile zonei euro 2020
Politicile economice ale zonei euro 2020 - Raport Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020 - Raport Klára Dobrev
(A9-0183/2020)
13.30
Anunțarea rezultatelor
14.30 - 15.45 A doua sesiune de votare
Voturi finale
Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus - Raport Petras
Auštrevičius (A9-0167/2020)
Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a
Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare
nucleară - Raport Sven Mikser (A9-0020/2020)
Votarea amendamentelor
Joachim Schuster (ECON A9-) - Politicile economice ale zonei euro 2020
Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
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Cuprins

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor
regulamente
15.00 - 18.00 Dezbateri
Măsurile UE de atenuare a impactului social și economic al epidemiei de COVID-19 - Declaraţii ale
Consiliului și Comisiei
Defrișările - Raport Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
18.15
Anunțarea rezultatelor
20.00 - 21.15 A treia sesiune de votare
Voturi finale
Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 - Propunere de rezoluţie
Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)
2018/1806 - Propunere de rezoluţie
Politicile economice ale zonei euro 2020 - Raport Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020 - Raport Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Votarea amendamentelor
Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Defrișările
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor
regulamente

joi, 22 octombrie 2020
09.00
Anunțarea rezultatelor
09.15 - 10.30 Prima sesiune de votare
Votarea amendamentelor
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
09.15 - 13.00 Dezbateri
Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE - Raport Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Amenințări grave la adresa securității prin vânzarea de pașapoarte și vize UE către infractori - Declarație a
Comisiei
Starea uniunii energetice - Declarație a Comisiei
Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european - Declarație a Comisiei
12.00
Anunțul de acordare a Premiului Saharov
13.00
Anunțarea rezultatelor
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Cuprins

14.30 - 15.45 A doua sesiune de votare
Votarea amendamentelor
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Vot final
Defrișările - Raport Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Votarea amendamentelor
Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
18.15
Anunțarea rezultatelor
20.00 - 21.15 A treia sesiune de votare
Votarea amendamentelor
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea

vineri, 23 octombrie 2020
08.45
Anunțarea rezultatelor
09.00 - 10.15 Prima sesiune de votare
Vot final
Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE - Raport Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Votarea amendamentelor
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor
regulamente
12.45
Anunțarea rezultatelor
13.15 - 14.30 A doua sesiune de votare
Voturi finale
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre
și finanțate de FEGA și de FEADR - Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea - Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente - Raport Eric Andrieu
(A8-0198/2019)
17.00
Anunțarea rezultatelor
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

17

Termene de depunere

19
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1

luni, 19 octombrie 2020

1

luni, 19 octombrie 2020
17.00 - 22.30
19.15 - 20.30

17.00 - 22.30
1

Dezbateri
Sesiune de votare

Dezbateri
• Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
Dezbatere comună - Serviciile digitale și inteligența artificială

13

À

• Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței
unice
Raport Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ
privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
[2020/2018(INL)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

33

À

• Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept
comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea
online
Raport Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la un act legislativ
privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru
entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
[2020/2019(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice

60

À

• Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile
fundamentale
Raport Kris Peeters (A9-0172/2020)
Raport referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind
drepturile fundamentale
[2020/2022(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

10

À

• Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile
conexe
Raport Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice
asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
[2020/2012(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
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luni, 19 octombrie 2020

32

55

2

• Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială
Raport Axel Voss (A9-0178/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere
civilă pentru inteligența artificială
[2020/2014(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
À

• Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din
domeniul inteligenței artificiale
Raport Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea
tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
[2020/2015(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
Sfârşitul dezbaterii comune

58

À

• Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Întrebări cu solicitare de răspuns oral
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Comisia pentru cultură și educație
Consiliul
Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Comisia pentru cultură și educație
Comisia
Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19

[2020/2760(RSP)]
39

À

• Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7
din Regulamentul (UE) 2018/1806
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Obligații în domeniul reciprocității vizelor, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)
nr. 2018/1806

[2020/2605(RSP)]
Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
53
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À

• Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și
guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Raport Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și
Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării
structurate permanente (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

659.661/OJ
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22

À

19.15 - 20.30
63

3

• Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica
Moldova
Raport Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica
Moldova
[2019/2201(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Sesiune de votare
• Observație: voturile pot fi distribuite pe parcursul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
de amendamente și de numărul de solicitări de vot pe părți și de vot separat

69
48

• Voturi unice
«««I

- Modificarea Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la
vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19
Raport Maria Grapini (A9-0190/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din
categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

54

- Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2020/001 ES/Galicia
shipbuilding ancillary sectors
Raport Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Comisia pentru bugete

70

• Decizii de desc?rcare de gestiune

82

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Comitetul Economic și Social European
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

83

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Consiliul European și Consiliul
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

659.661/OJ

659.661/OJ

4

marţi, 20 octombrie 2020

4

marţi, 20 octombrie 2020
09.00
09.15 - 10.30
09.15 - 13.00
13.00
14.30 - 15.45
15.00 - 18.00
18.15
20.00 - 21.15
23.00

Anunțarea rezultatelor
Prima sesiune de votare
Dezbateri
Anunțarea rezultatelor
A doua sesiune de votare
Dezbateri
Anunțarea rezultatelor
A treia sesiune de votare
Anunțarea rezultatelor

09.00
126

• Anunțarea rezultatelor

09.15 - 10.30

Prima sesiune de votare

71

• Votarea amendamentelor

77

• Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind
punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

78

• Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de
asociere UE-Republica Moldova

79

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Comitetul Economic și Social European
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

80

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE –
Consiliul European și Consiliul
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

09.15 - 13.00

Dezbateri
Dezbatere comună - PAC

19

659.661/OJ

À «««I

• Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a
fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune
(planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale
Parlamentului European și ale Consiliului
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
659.661/OJ

5

marţi, 20 octombrie 2020

5

20

À «««I

• Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

21

À «««I

• Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor
regulamente
Raport Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei
organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr.
1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare,
a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea,
etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole
aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din
domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a
Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul
agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Sfârşitul dezbaterii comune
13.00
127

• Anunțarea rezultatelor

14.30 - 15.45
81

A doua sesiune de votare
• Voturi finale

43

À

- Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Raport Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene
aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

44

À

- Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent
exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)

141
659.661/OJ

• Votarea amendamentelor
659.661/OJ

6

marţi, 20 octombrie 2020

72

6

• Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea
funcționării pieței unice

73

• Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor
de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online

75

• Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența
artificială, robotica și tehnologiile conexe

76

• Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea
tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

15.00 - 18.00
25

Dezbateri
• Programul de lucru al Comisiei pentru 2021
Declarație a Comisiei
[2020/2772(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

50

À

• Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Raport Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind relațiile cu Belarus
[2020/2081(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

28

À

• Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea
proces de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP),
controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Raport Sven Mikser (A9-0020/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind pregătirea procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de
neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de
dezarmare nucleară
[2020/2004(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

65

659.661/OJ

• Acte de brutalitate săvârșite de forțe de poliție în UE
Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
[2020/2823(RSP)]

659.661/OJ

7

marţi, 20 octombrie 2020

7

18.15
128

• Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15

A treia sesiune de votare

154

• Votarea amendamentelor

144

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

145

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și
monitorizarea

125

• Voturi finale

13

À

- Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
Raport Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
[2020/2018(INL)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

33

À

- Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru
entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
Raport Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
[2020/2019(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice

60

À

- Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
Raport Kris Peeters (A9-0172/2020)
[2020/2022(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

10

À

- Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
Raport Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
[2020/2012(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice

32

55

- Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială
Raport Axel Voss (A9-0178/2020)
[2020/2014(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
À

659.661/OJ

- Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței
artificiale
Raport Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
[2020/2015(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice

659.661/OJ

8

marţi, 20 octombrie 2020

8

53

À

- Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării
structurate permanente (PESCO)
Raport Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
[2020/2080(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

22

À

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
Raport Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
[2019/2201(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

84

• Votarea amendamentelor

85

• Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR
privind relațiile cu Belarus
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

86

• Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea
procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul
armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

23.00
129

659.661/OJ

• Anunțarea rezultatelor

659.661/OJ

9

miercuri, 21 octombrie 2020

9

miercuri, 21 octombrie 2020
09.15 - 11.00
09.15 - 13.00
13.30
14.30 - 15.45
15.00 - 18.00
18.15
20.00 - 21.15

09.15 - 11.00

Prima sesiune de votare
Dezbateri
Anunțarea rezultatelor
A doua sesiune de votare
Dezbateri
Anunțarea rezultatelor
A treia sesiune de votare

Prima sesiune de votare

87

• Votarea amendamentelor

88

• Propunere de rezoluție - Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19

90

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

91

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și
monitorizarea

92

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și
a altor regulamente

09.15 - 13.00
26

Dezbateri
• Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie 2020, în special
negocierile privind relațiile viitoare cu Regatul Unit
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2020/2773(RSP)]
Dezbatere comună - Politicile zonei euro 2020

42

À

• Politicile economice ale zonei euro 2020
Raport Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Raport referitor la politicile economice ale zonei euro 2020
[2020/2078(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

49

À

• Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Raport Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Raport referitor la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
[2020/2079(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sfârşitul dezbaterii comune

659.661/OJ

659.661/OJ

10

miercuri, 21 octombrie 2020

10

13.30
130

• Anunțarea rezultatelor

14.30 - 15.45
93

A doua sesiune de votare
• Voturi finale

50

À

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Raport Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
[2020/2081(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

28

À

- Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a
Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de
dezarmare nucleară
Raport Sven Mikser (A9-0020/2020)
[2020/2004(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură

94

• Votarea amendamentelor

95

• Joachim Schuster (ECON A9-) - Politicile economice ale zonei euro 2020

96

• Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
2020

97

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

98

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și
monitorizarea

99

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și
a altor regulamente

15.00 - 18.00
59

51

Dezbateri
• Măsurile UE de atenuare a impactului social și economic al epidemiei de COVID-19
Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
[2020/2792(RSP)]

À

659.661/OJ

• Defrișările
Raport Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru
stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial
[2020/2006(INL)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
659.661/OJ

11

miercuri, 21 octombrie 2020

11

18.15
131

• Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15
100

A treia sesiune de votare
• Voturi finale

58

À

- Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluţie
B9-0338/2020
[2020/2760(RSP)]

39

À

- Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(UE) 2018/1806
Propunere de rezoluţie
B9-0339/2020
[2020/2605(RSP)]

42

À

- Politicile economice ale zonei euro 2020
Raport Joachim Schuster (A9-0193/2020)
[2020/2078(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

49

À

- Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Raport Klára Dobrev (A9-0183/2020)
[2020/2079(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

101

• Votarea amendamentelor

102

• Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Defrișările

103

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

104

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și
monitorizarea

105

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și
a altor regulamente

659.661/OJ

659.661/OJ

12

joi, 22 octombrie 2020

12

joi, 22 octombrie 2020
09.00
09.15 - 10.30
09.15 - 13.00
12.00
13.00
14.30 - 15.45
18.15
20.00 - 21.15

Anunțarea rezultatelor
Prima sesiune de votare
Dezbateri
Anunțul de acordare a Premiului Saharov
Anunțarea rezultatelor
A doua sesiune de votare
Anunțarea rezultatelor
A treia sesiune de votare

09.00
132

• Anunțarea rezultatelor

09.15 - 10.30

Prima sesiune de votare

107

• Votarea amendamentelor

108

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

09.15 - 13.00
34

À

Dezbateri
• Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
Raport Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Raport referitor la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
[2019/2167(INI)]
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

66

• Amenințări grave la adresa securității prin vânzarea de pașapoarte și vize UE către
infractori
Declarație a Comisiei
[2020/2824(RSP)]

67

• Starea uniunii energetice
Declarație a Comisiei
[2020/2825(RSP)]

68

• Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european
Declarație a Comisiei
[2020/2827(RSP)]

659.661/OJ

659.661/OJ

13

joi, 22 octombrie 2020

13

12.00
135

• Anunțul de acordare a Premiului Saharov

13.00
133

• Anunțarea rezultatelor

14.30 - 15.45

A doua sesiune de votare

149

• Votarea amendamentelor

113

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

106
51

• Vot final
À

- Defrișările
Raport Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
[2020/2006(INL)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

111

• Votarea amendamentelor

112

• Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE

18.15
134

20.00 - 21.15

• Anunțarea rezultatelor
A treia sesiune de votare

153

• Votarea amendamentelor

146

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

147

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și
monitorizarea

659.661/OJ

659.661/OJ

14

vineri, 23 octombrie 2020

14

vineri, 23 octombrie 2020
08.45
09.00 - 10.15
12.45
13.15 - 14.30
17.00

Anunțarea rezultatelor
Prima sesiune de votare
Anunțarea rezultatelor
A doua sesiune de votare
Anunțarea rezultatelor

08.45
140

• Anunțarea rezultatelor

09.00 - 10.15
116
34

Prima sesiune de votare
• Vot final

À

- Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
Raport Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
[2019/2167(INI)]
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

117

• Votarea amendamentelor

120

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și
a altor regulamente

12.45
136

• Anunțarea rezultatelor

13.15 - 14.30
142

A doua sesiune de votare
• Voturi finale

19

À «««I

- Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

20

À «««I

- Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

659.661/OJ

659.661/OJ

15

21

vineri, 23 octombrie 2020

À «««I

15

- Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
Raport Eric Andrieu (A8-0198/2019)
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

17.00
137

659.661/OJ

• Anunțarea rezultatelor

659.661/OJ

16

16

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

659.661/OJ

659.661/OJ

17

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

17

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

luni, 19 octombrie 2020
17.00 - 22.30

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul (6 x 6')
Raportorul pentru aviz (17 x 1')
Autor (comisie) (2 x 3')
Raportori [articolul 160 din Regulamentul de procedură] (2 x 4')
Deputaţi

:5'
:10'
:20'
:36'
:17'
:6'
:8'
:89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

marţi, 20 octombrie 2020
09.15 - 13.00

Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul (3 x 6')
Raportorul pentru aviz (6 x 1')
Deputaţi

:10'
:18'
:6'
:120'

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

15.00 - 18.00

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul (2 x 6')
Deputaţi

:10'
:10'
:20'
:12'
:60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

659.661/OJ

659.661/OJ

18

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

18

miercuri, 21 octombrie 2020
09.15 - 13.00

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul (2 x 6')
Deputaţi

:15'
:20'
:12'
:105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

15.00 - 18.00

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul
Raportorul pentru aviz (4 x 1')
Deputaţi

:10'
:15'
:6'
:4'
:89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

joi, 22 octombrie 2020
09.15 - 13.00

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul
Raportorul pentru aviz
Deputaţi

:5'
:30'
:6'
:1'
:105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

659.661/OJ

659.661/OJ

19

Termene de depunere

19

Termene de depunere

luni, 19 octombrie 2020
13 À

•
-

33 À

•
-

60 À

•
-

10 À

•
-

55 À

•
-

58 À

•
-

39 À

•
-

53 À

•
-

22 À

•
-

659.661/OJ

Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Raport Alex Agius
Saliba (A9-0181/2020)
Amendamente
marţi, 13 octombrie, 19.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile
comerciale care își desfășoară activitatea online - Raport Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Amendamente
marţi, 13 octombrie, 19.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Raport Kris
Peeters (A9-0172/2020)
Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
marţi, 13 octombrie, 19.00
de rezoluție de înlocuire
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Raport Ibán
García Del Blanco (A9-0186/2020)
Amendamente
marţi, 13 octombrie, 19.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței
artificiale - Raport Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
marţi, 13 octombrie, 19.00
de rezoluție de înlocuire
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 - Întrebări cu solicitare de
răspuns oral (O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Propuneri de rezoluție
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Amendamente la propunerea de rezoluţie
luni, 19 octombrie, 19.00
Cereri de vot separat și pe părți
marţi, 20 octombrie, 12.00
Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul
(UE) 2018/1806 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Propuneri de rezoluție
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Amendamente la propunerea de rezoluţie
luni, 19 octombrie, 19.00
Cereri de vot separat și pe părți
marţi, 20 octombrie, 12.00
Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării
structurate permanente (PESCO) - Raport Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Amendamente
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova - Raport Dragoş
Tudorache (A9-0166/2020)
Amendamente
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
659.661/OJ

20

Termene de depunere

20

marţi, 20 octombrie 2020
19 À

20 À

21 À

-

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre și finanțate de FEGA și de FEADR - Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)
Amendamente; respingere
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 19 octombrie, 12.00

•

Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea - Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)

-

Amendamente; respingere
Cereri de vot separat și pe părți

•

Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente - Raport Eric
Andrieu (A8-0198/2019)
Amendamente; respingere
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 19 octombrie, 12.00

•

43 À

•
-

44 À

•
-

50 À

•
-

28 À

•
-

miercuri, 14 octombrie, 13.00
luni, 19 octombrie, 12.00

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European - Raport
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Amendamente
joi, 15 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul - Raport Tomáš
Zdechovský (A9-0189/2020)
Amendamente
joi, 15 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus - Raport Petras
Auštrevičius (A9-0167/2020)
Amendamente
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00
Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a
Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de
dezarmare nucleară - Raport Sven Mikser (A9-0020/2020)
Amendamente
miercuri, 14 octombrie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
vineri, 16 octombrie, 12.00

miercuri, 21 octombrie 2020
42 À

49 À

51 À

659.661/OJ

•

Politicile economice ale zonei euro 2020 - Raport Joachim Schuster (A9-0193/2020)

-

Amendamente
Cereri de vot separat și pe părți

•

Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020 - Raport Klára Dobrev (A9-0183/2020)

-

Amendamente
Cereri de vot separat și pe părți

•

Defrișările - Raport Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

-

Amendamente
Cereri de vot separat și pe părți

vineri, 16 octombrie, 12.00
luni, 19 octombrie, 19.00

miercuri, 14 octombrie, 13.00
vineri, 16 octombrie, 12.00

miercuri, 14 octombrie, 13.00
vineri, 16 octombrie, 12.00

659.661/OJ

21

Termene de depunere

21

joi, 22 octombrie 2020
34 À

•

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE - Raport Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

-

Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri
de rezoluție de înlocuire
Cereri de vot separat și pe părți

-

miercuri, 14 octombrie, 13.00
vineri, 16 octombrie, 12.00

vineri, 23 octombrie 2020

659.661/OJ

659.661/OJ

