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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
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luni, 18 ianuarie 2021 1

17.00 - 22.30 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre  - Raport Javier Zarzalejos
(A9-0248/2020) 1

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2019 1

Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor  - Raport Morten Løkkegaard (A9-0250/2020) 1

Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural  - Raport Dace
Melbārde (A9-0210/2020) 1

Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic  - Raport Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020) 1

Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)  - Raport
Caroline Roose (A9-0264/2020) 2

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional  - Raport
Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020) 2

marţi, 19 ianuarie 2021 3

08.30 - 13.00 Dezbateri 3

Strategia globală a UE privind vaccinările împotriva COVID-19 - Declaraţii ale Consiliului și Comisiei 3

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)  - Raport Jens Gieseke
(A9-0251/2020) 3

Situația umanitară a refugiaților și migranților de la frontierele externe ale UE - Declaraţii ale Consiliului și
Comisiei 3

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 3

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

Vot unic 3

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase
(Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de
aplicare material și geografic  - Recomandare Pascal Canfin (A9-0268/2020) 3

Voturi privind acordurile provizorii 3

Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor
de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează  - Raport Caroline Nagtegaal
(A9-0227/2020) 4

Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic  - Raport Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020) 4

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional  - Raport
Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020) 4

Voturi privind amendamentele 4

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Mandatul european de arestare și procedurile de predare între
statele membre 4

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al
patrimoniului cultural 4

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea
dreptului internațional 4

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019 4

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport
(TEN-T) 4
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15.00 - 20.00 Dezbateri 4

Arestarea lui Alexei Navalnâi - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

Consolidarea acțiunii externe a UE în America Latină și zona Caraibilor în urma celei mai recente conferințe
ministeriale UE-ALC - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 4

Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și de apărare comună (articolul 36 din TUE) și drepturile
omului 5

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020  - Raport David
McAllister (A9-0266/2020) 5

Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020  - Raport Sven Mikser
(A9-0265/2020) 5

Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință - raport anual pe 2019  - Raport
Isabel Santos (A9-0259/2020) 5

Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 5

Conectivitatea și relațiile UE-Asia  - Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020) 5

19.00  Anunțarea rezultatelor 5

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare 6

Voturi privind amendamentele 6

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune -
raportul anual pe 2020 6

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe
2020 6

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această
privință - raport anual pe 2019 6

miercuri, 20 ianuarie 2021 7

08.30  Anunțarea rezultatelor 7

08.30 - 10.30 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 7

Învestirea noului președinte al Statelor Unite ale Americii și actuala situație politică - Declaraţii ale
Consiliului European şi Comisiei 7

10.30 - 13.00 Dezbateri 7

Prezentarea programului de activități al Președinției portugheze - Declaraţii ale Consiliului și Comisiei 7

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 7

Voturi finale 7

Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre  - Raport Javier Zarzalejos
(A9-0248/2020) 7

Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor  - Raport Morten Løkkegaard (A9-0250/2020) 7

Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural  - Raport Dace
Melbārde (A9-0210/2020) 7

Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional  - Raport Gilles
Lebreton (A9-0001/2021) 8

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)  - Raport Jens Gieseke
(A9-0251/2020) 8

Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019  - Raport Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020) 8

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020  - Raport David
McAllister (A9-0266/2020) 8

Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020  - Raport Sven Mikser
(A9-0265/2020) 8
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Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință - raport anual pe 2019  - Raport
Isabel Santos (A9-0259/2020) 8

Voturi privind amendamentele 8

 Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Conectivitatea și relațiile UE-Asia 8

15.00 - 19.00 Dezbateri 8

Criza socială și ocupațională în timpul pandemiei de COVID-19 și reacția UE prin Planul de redresare și
CFM - Declaraţii ale Consiliului și Comisiei 8

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19  - Raport Lucia
Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020) 9

Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți  - Raport Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020) 9

Dreptul de a se deconecta  - Raport Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) 9

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000081/2020 -
B9-0001/21)  (O-000082/2020 - B9-0002/21) 9

Lipsa de transparență în numirile Consiliului la EPPO - Declaraţie a Consiliului 9

19.00  Anunțarea rezultatelor 9

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare 9

Vot privind acordul provizoriu 9

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19  - Raport Lucia
Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020) 9

Voturi privind amendamentele 9

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți 10

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Dreptul de a se deconecta 10

Propuneri de rezoluție - Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale 10

joi, 21 ianuarie 2021 11

08.30  Anunțarea rezultatelor 11

08.30 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 11

Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația - Declarație a Comisiei 11

Dezbatere comună - Egalitatea de gen 11

Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză  - Raport Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020) 11

Strategia UE privind egalitatea de gen  - Raport Maria Noichl (A9-0234/2020) 11

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală  - Raport
Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020) 11

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 12

Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong 12

Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri de
conștiință 12

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan 12

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare 12

Voturi finale 12

Conectivitatea și relațiile UE-Asia  - Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020) 12

Voturi privind amendamentele 12

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției
maxime durabile (MSY) 12

Propuneri de rezoluție - Arestarea lui Alexei Navalnâi 12

Propuneri de rezoluție - Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei 12



Cuprins

663.448/OJ 663.448/OJ

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această
criză 12

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Strategia UE privind egalitatea de gen 12

Propuneri de rezoluție - Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong 12

Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri de
conștiință 12

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan 12

13.00  Anunțarea rezultatelor 13

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare 13

Voturi finale 13

Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)  - Raport
Caroline Roose (A9-0264/2020) 13

Arestarea lui Alexei Navalnâi - Propuneri de rezoluție 13

Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei - Propuneri de rezoluție 13

Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți  - Raport Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020) 13

Dreptul de a se deconecta  - Raport Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) 13

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale - Propuneri de rezoluție 13

Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația - Propuneri de rezoluție 13

Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză  - Raport Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020) 13

Strategia UE privind egalitatea de gen  - Raport Maria Noichl (A9-0234/2020) 13

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală  - Raport
Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020) 14

Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong - Propuneri de rezoluție 14

Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri de
conștiință - Propuneri de rezoluție 14

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan - Propuneri de rezoluție 14

16.30  Anunțarea rezultatelor 14

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 16

Termene de depunere 18



luni, 18 ianuarie 2021

 

 

17.00 - 22.30     Dezbateri
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17.00 - 22.30 Dezbateri

73 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

34 À • Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

Raport Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Raport referitor la executarea mandatului european de arestare și aplicarea procedurilor de
predare între statele membre

[2019/2207(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

56 • Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2019

[2020/2866(RSP)]

În prezența lui Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi

21 À • Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

Raport Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Raport referitor la întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

[2020/2020(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

14 À • Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului
cultural

Raport Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Raport referitor la crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al
patrimoniului cultural

[2019/2194(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

67 À«««I • Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic

Raport Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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69 À • Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile
(MSY)

Raport Caroline Roose (A9-0264/2020)

Raport referitor la „Mai mult pește în mări?” Măsuri de promovare a refacerii stocurilor
peste nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv zone de refacere a stocurilor și
zone marine protejate

[2019/2162(INI)]

Comisia pentru pescuit

16 À«««I • Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului
internațional

Raport Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor
comerțului internațional

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Comisia pentru comerț internațional



marţi, 19 ianuarie 2021

 

 

08.30 - 13.00     Dezbateri

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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08.30 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

74 • Strategia globală a UE privind vaccinările împotriva COVID-19

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2021/2500(RSP)]

54 À • Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

Raport Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Raport referitor la revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport
(TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Comisia pentru transport și turism

77 • Situația umanitară a refugiaților și migranților de la frontierele externe ale UE

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2021/2503(RSP)]

62 • Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor

83 • Vot unic

55 ««« - Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe
periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de
aplicare material și geografic

Recomandare Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de
cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul
de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea
Regatului Spaniei la acordul respectiv

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

84 • Voturi privind acordurile provizorii
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52 À«««I - Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea
indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează

Raport Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de
schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de
referință care încetează

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

67 À«««I - Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic

Raport Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À«««I - Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

Raport Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

92 • Voturi privind amendamentele

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Mandatul european de arestare și procedurile de predare
între statele membre

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul
european al patrimoniului cultural

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și
aplicarea dreptului internațional

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și
2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de
transport (TEN-T)

117 À • Arestarea lui Alexei Navalnâi

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

[2021/2513(RSP)]

64 • Consolidarea acțiunii externe a UE în America Latină și zona Caraibilor în urma
celei mai recente conferințe ministeriale UE-ALC

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

[2020/2915(RSP)]



Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și de apărare comună (articolul 36

din TUE) și drepturile omului

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

19.00      Anunțarea rezultatelor
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20 À • Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual
pe 2020

Raport David McAllister (A9-0266/2020)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune -
raportul anual pe 2020

[2020/2206(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

19 À • Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020

Raport Sven Mikser (A9-0265/2020)

Raport referitor la aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe
2020

[2020/2207(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

13 À • Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință -
raport anual pe 2019

Raport Isabel Santos (A9-0259/2020)

Raport referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii
Europene în această privință - raport anual pe 2019

[2020/2208(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

82 À • Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Conectivitatea și relațiile UE-Asia

Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Raport referitor la conectivitate și relațiile UE-Asia

[2020/2115(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

6 6marţi, 19 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

93 • Voturi privind amendamentele

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate
comune - raportul anual pe 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport
anual pe 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în
această privință - raport anual pe 2019



miercuri, 20 ianuarie 2021

 

 

08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.30 - 10.30     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 

10.30 - 13.00     Dezbateri

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

7 7miercuri, 20 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

08.30 Anunțarea rezultatelor

08.30 - 10.30 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

10.30 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 19.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

76 • Învestirea noului președinte al Statelor Unite ale Americii și actuala situație politică

Declaraţii ale Consiliului European şi Comisiei

[2021/2502(RSP)]

59 • Prezentarea programului de activități al Președinției portugheze

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2020/2928(RSP)]

85 • Voturi finale

34 À - Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

Raport Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

21 À - Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

Raport Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

14 À - Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural

Raport Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Comisia pentru cultură și educație



 

15.00 - 19.00     Dezbateri

8 8miercuri, 20 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

29 À - Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional

Raport Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Raport referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional,
în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și
chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

[2020/2013(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

54 À - Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

Raport Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Comisia pentru transport și turism

47 À - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019

Raport Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019

[2019/2132(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

20 À - Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020

Raport David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

19 À - Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020

Raport Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

13 À - Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință - raport anual pe 2019

Raport Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

90 • Voturi privind amendamentele

104 •  Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Conectivitatea și relațiile UE-Asia

66 • Criza socială și ocupațională în timpul pandemiei de COVID-19 și reacția UE prin
Planul de redresare și CFM

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

9 9miercuri, 20 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

53 À«««I • FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de
COVID-19

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor
măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

26 À • Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

Raport Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Raport referitor la accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

[2019/2187(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

28 À • Dreptul de a se deconecta

Raport Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de a se deconecta

[2019/2181(INL)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

70 À • Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Consiliul
Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia
Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

[2020/2863(RSP)]

75 • Lipsa de transparență în numirile Consiliului la EPPO

Declaraţie a Consiliului

[2021/2501(RSP)]

86 • Vot privind acordul provizoriu

53 À«««I - FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

87 • Voturi privind amendamentele



10 10miercuri, 20 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile
pentru toți

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Dreptul de a se deconecta

107 • Propuneri de rezoluție - Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale



joi, 21 ianuarie 2021

 

 

08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.30 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 
Dezbatere comună - Egalitatea de gen

 
Sfârşitul dezbaterii comune

11 11joi, 21 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

08.30 Anunțarea rezultatelor

08.30 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare

13.00 Anunțarea rezultatelor

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare

16.30 Anunțarea rezultatelor

78 À • Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Declarație a Comisiei

[2021/2504(RSP)]

38 À • Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

Raport Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Raport referitor la perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această
criză

[2020/2121(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

39 À • Strategia UE privind egalitatea de gen

Raport Maria Noichl (A9-0234/2020)

Raport referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen

[2019/2169(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

40 À • Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la
economia digitală

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Raport referitor la eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea
femeilor la economia digitală

[2019/2168(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen



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

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare

12 12joi, 21 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

81 À • Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas
și ale altor prizonieri de conștiință

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru
drepturile omului Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Voturi finale

68 À - Conectivitatea și relațiile UE-Asia

Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

91 • Voturi privind amendamentele

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul
producției maxime durabile (MSY)

118 • Propuneri de rezoluție - Arestarea lui Alexei Navalnâi

103 • Propuneri de rezoluție - Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după
această criză

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Strategia UE privind egalitatea de gen

113 • Propuneri de rezoluție - Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

114 • Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri
de conștiință

115 • Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham
Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan



13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare

13 13joi, 21 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

89 • Voturi finale

69 À - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)

Raport Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Comisia pentru pescuit

117 À - Arestarea lui Alexei Navalnâi

Propuneri de rezoluție

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

Propuneri de rezoluție

RC B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

Raport Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

[2019/2187(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

28 À - Dreptul de a se deconecta

Raport Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

[2019/2181(INL)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

70 À - Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Propuneri de rezoluție

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Propuneri de rezoluție

RC B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

Raport Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

39 À - Strategia UE privind egalitatea de gen

Raport Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen



 

16.30      Anunțarea rezultatelor

14 14joi, 21 ianuarie 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

40 À - Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

81 À - Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

Propuneri de rezoluție

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri
de conștiință

Propuneri de rezoluție

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham
Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

Propuneri de rezoluție

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

15 15

663.448/OJ 663.448/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 18 ianuarie 2021

 

17.00 - 22.30

 

 

marţi, 19 ianuarie 2021

 

08.30 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

 

miercuri, 20 ianuarie 2021

 

08.30 - 10.30

 

16 16Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

663.448/OJ 663.448/OJ

Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (8 x 6') :48'

Raportori pentru aviz (3 x 1') :3'

Deputaţi :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori :6'

Deputaţi :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :40'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :5'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportorul pentru aviz (3 x 1') :3'

Deputaţi :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :74' 30

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', The Left : 5' 30, NI : 4'



10.30 - 13.00

 

15.00 - 19.00

 

 

joi, 21 ianuarie 2021

 

08.30 - 13.00

 

17 17Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

663.448/OJ 663.448/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Deputaţi :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 4' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :25'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (3 x 6') :18'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :105' 30

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportori pentru aviz (2 x 1') :2'

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

:1'

Deputaţi :120' 30

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



Termene de depunere

 
 

luni, 18 ianuarie 2021

 

 

marţi, 19 ianuarie 2021

 

18 18Termene de depunere

663.448/OJ 663.448/OJ

34 À • Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre  - Raport Javier Zarzalejos
(A9-0248/2020)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

21 À • Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor  - Raport Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

joi, 14 ianuarie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 18 ianuarie, 12.00

14 À • Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural  - Raport Dace
Melbārde (A9-0210/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

67 À • Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic  - Raport Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020)

- Amendamente; respingere joi, 14 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

69 À • Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)  - Raport
Caroline Roose (A9-0264/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

marţi, 19 ianuarie, 10.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire miercuri, 20 ianuarie, 10.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 16.00

16 À • Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional  -
Raport Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

54 À • Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)  - Raport Jens Gieseke
(A9-0251/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

52 À • Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea
indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează  - Raport Caroline
Nagtegaal (A9-0227/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00



 

miercuri, 20 ianuarie 2021

 

19 19Termene de depunere

663.448/OJ 663.448/OJ

117 À • Arestarea lui Alexei Navalnâi - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție marţi, 19 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluție miercuri, 20 ianuarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 19.00

20 À • Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020  - Raport David
McAllister (A9-0266/2020)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

19 À • Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020  - Raport Sven Mikser
(A9-0265/2020)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

13 À • Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință - raport anual pe 2019  - Raport
Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

82 À • Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 18 ianuarie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 19 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 19 ianuarie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 16.00

68 À • Conectivitatea și relațiile UE-Asia  - Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

joi, 14 ianuarie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 18 ianuarie, 12.00

29 À • Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional  - Raport Gilles
Lebreton (A9-0001/2021)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

47 À • Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019  - Raport Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

53 À • FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19  - Raport Lucia
Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00
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26 À • Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți  - Raport Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

28 À • Dreptul de a se deconecta  - Raport Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

70 À • Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000081/2020 -
B9-0001/21)  (O-000082/2020 - B9-0002/21)

- Propuneri de rezoluție vineri, 15 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 18 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 18 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 18 ianuarie, 19.00

78 À • Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 18 ianuarie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 19 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 19 ianuarie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 16.00

38 À • Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză  - Raport Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

39 À • Strategia UE privind egalitatea de gen  - Raport Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire joi, 14 ianuarie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

40 À • Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală  - Raport
Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 13 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 15 ianuarie, 12.00

81 À • Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 18 ianuarie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 20 ianuarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 19.00
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80 À • Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri de
conștiință

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 18 ianuarie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 20 ianuarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 19.00

79 À • Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 18 ianuarie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 20 ianuarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 20 ianuarie, 19.00


	luni, 18 ianuarie 2021
	17.00 - 22.30     Dezbateri

	marţi, 19 ianuarie 2021
	08.30 - 13.00     Dezbateri
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 20.00     Dezbateri
	Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și de apărare comună (articolul 36 din TUE) și drepturile omului

	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

	miercuri, 20 ianuarie 2021
	08.30      Anunțarea rezultatelor
	08.30 - 10.30     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	10.30 - 13.00     Dezbateri
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 19.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

	joi, 21 ianuarie 2021
	08.30      Anunțarea rezultatelor
	08.30 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	Dezbatere comună - Egalitatea de gen
	Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

	09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
	13.00      Anunțarea rezultatelor
	13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
	16.30      Anunțarea rezultatelor

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
	luni, 18 ianuarie 2021
	17.00 - 22.30

	marţi, 19 ianuarie 2021
	08.30 - 13.00
	15.00 - 20.00

	miercuri, 20 ianuarie 2021
	08.30 - 10.30
	10.30 - 13.00
	15.00 - 19.00

	joi, 21 ianuarie 2021
	08.30 - 13.00


	Termene de depunere
	luni, 18 ianuarie 2021
	marţi, 19 ianuarie 2021
	miercuri, 20 ianuarie 2021
	joi, 21 ianuarie 2021

	Cuprins
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


