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Legendă a procedurilor
 

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

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

1. A treia lectură

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

2. Aprobare

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

3. A doua lectură

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

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

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

5. Prima lectură

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

6. Aprobare

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

7. Alte proceduri

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

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



Cuprins

Cuprins
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luni, 8 februarie 2021 1

17.00 - 22.30 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020  - Raport Sven Simon (A9-0002/2021) 1

Noul plan de acțiune privind economia circulară  - Raport Jan Huitema (A9-0008/2021) 1

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane  - Raport Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021) 1

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a
rezilienței - Întrebare cu solicitare de răspuns oral 1

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă  - Raport Özlem
Demirel (A9-0006/2021) 1

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului - Întrebare cu solicitare de răspuns oral 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil  - Raport Erik Marquardt
(A9-0005/2021) 2

Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018  - Raport Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021) 2

18.30 - 19.45 Sesiune de votare 2

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor 2

Voturi secrete 2

Imunitate 2

Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro  - Raport Stéphane Séjourné (A9-0009/2021) 2

Numire 2

Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene  - Raport Irene Tinagli
(A9-0007/2021) 2

Vot unic 2

Controlul achiziționării și deținerii de arme (codificare)  - Raport Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021) 2

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

Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară  - Raport 3

Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)  - Raport 3

Solicitare de vot asupra amendamentelor în locul acordului provizoriu [articolul 59 alineatul (3) din
Regulamentul de procedură] 3

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Instituirea
Mecanismului de redresare și reziliență 3

marţi, 9 februarie 2021 4

08.30  Anunțarea rezultatelor 4

08.30 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 4

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan,
Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020) 4

Interdicția de facto a avortului în Polonia - Declarații ale Consiliului și Comisiei 4

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 4

Voturi privind amendamentele 4

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020 4

Noul plan de acțiune privind economia circulară 4
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Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  - Punerea în
aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane 4

Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil 4

Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018 5

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă 5

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului 5

15.00 - 19.30 Dezbateri 5

Vizita VP/ÎR în Rusia în contextul recentelor represalii împotriva protestatarilor și a opoziției - Declarație a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 5

Situația umanitară și politică în Yemen - Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 5

Situația din Myanmar/Birmania - Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate 5

Acordul de asociere UE-Ucraina  - Raport Michael Gahler (A9-0219/2020) 5

19.00  Anunțarea rezultatelor 5

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare 5

Vot privind acordul provizoriu 5

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan,
Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020) 5

Voturi finale 6

Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020  - Raport Sven Simon (A9-0002/2021) 6

Noul plan de acțiune privind economia circulară  - Raport Jan Huitema (A9-0008/2021) 6

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane  - Raport Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021) 6

Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil  - Raport Erik Marquardt
(A9-0005/2021) 6

Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018  - Raport Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021) 6

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă  - Raport Özlem
Demirel (A9-0006/2021) 6

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului - Propuneri de rezoluție 6

miercuri, 10 februarie 2021 7

09.00  Anunțarea rezultatelor 7

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 7

Situația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE - Declarații ale Consiliului și Comisiei 7

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 7

Voturi privind amendamentele 7

Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară 7

Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II) 7

Acordul de asociere UE-Ucraina 7

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a
rezilienței 7

15.00 - 19.30 Dezbateri 8

Controlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor fundamentale - Declarații ale
Consiliului și Comisiei 8

Dezbatere comună - Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital: Directiva privind piețele
instrumentelor financiare și prospectul UE pentru redresare 8

Piețele instrumentelor financiare  - Raport Markus Ferber (A9-0208/2020) 8
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Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii
redresării în urma pandemiei de COVID-19  - Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020) 8

25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare
la adresa drepturilor femeilor - Declarații ale Consiliului și Comisiei 8

19.00  Anunțarea rezultatelor 8

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare 8

Voturi privind acordurile provizorii 8

Piețele instrumentelor financiare  - Raport Markus Ferber (A9-0208/2020) 8

Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii
redresării în urma pandemiei de COVID-19  - Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020) 9

Voturi finale 9

Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară  - Raport 9

Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)  - Raport 9

Acordul de asociere UE-Ucraina  - Raport Michael Gahler (A9-0219/2020) 9

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a
rezilienței - Propuneri de rezoluție 9

Voturi privind amendamentele 9

25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare
la adresa drepturilor femeilor 9

joi, 11 februarie 2021 10

09.00  Anunțarea rezultatelor 10

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 10

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus - Întrebare cu solicitare de răspuns oral 10

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 10

Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina 10

Situația drepturilor omului în Kazahstan 10

Situația politică în Uganda 10

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare 10

Voturi privind amendamentele 10

Situația umanitară și politică în Yemen 10

Situația din Myanmar/Birmania 10

Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina 11

Situația drepturilor omului în Kazahstan 11

Situația politică în Uganda 11

13.00  Anunțarea rezultatelor 11

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare 11

Voturi finale 11

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus - Propuneri de rezoluție 11

Situația umanitară și politică în Yemen - Propuneri de rezoluție 11

Situația din Myanmar/Birmania - Propuneri de rezoluție 11

Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina - Propuneri de rezoluție 11

Situația drepturilor omului în Kazahstan - Propuneri de rezoluție 11

Situația politică în Uganda - Propuneri de rezoluție 11

25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare
la adresa drepturilor femeilor - Propuneri de rezoluție 12
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14.30 - 16.30 Dezbateri 12

Omologarea și distribuția măștilor transparente - Declarație a Comisiei 12

Situația umanitară în Etiopia - Declarație a Comisiei 12

16.30  Anunțarea rezultatelor 12

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

Termene de depunere 16



luni, 8 februarie 2021

 

 

17.00 - 22.30     Dezbateri
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17.00 - 22.30 Dezbateri

18.30 - 19.45 Sesiune de votare

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

27 À • Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020

Raport Sven Simon (A9-0002/2021)

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020

[2020/2123(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

În prezența dnei Christine Lagarde, Președinta Băncii Centrale Europene

19 À • Noul plan de acțiune privind economia circulară

Raport Jan Huitema (A9-0008/2021)

Raport referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară

[2020/2077(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

29 À • Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane

Raport Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

[2020/2029(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

43 À • Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități
durabile, a echității sociale și a rezilienței

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

[2020/2818(RSP)]

18 À • Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în
muncă

Raport Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Raport referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor
încadrate în muncă

[2019/2188(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

83 À • Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

[2020/2864(RSP)]



Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

 

18.30 - 19.45     Sesiune de votare
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54 À • Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil

Raport Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Raport referitor la punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva 2013/32/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile
comune de acordare și retragere a protecției internaționale

[2020/2047(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

28 À • Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018

Raport Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Raport referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din
Regulamentul de procedură] - raport anual pentru anii 2016-2018

[2019/2198(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

[Articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură]

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

102 • Voturi secrete

133 • Imunitate

95 - Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro

Raport Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

134 • Numire

81 - Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

Raport Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Raport referitor la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de
supraveghere al Băncii Centrale Europene

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

96 • Vot unic

55 «««I - Controlul achiziționării și deținerii de arme (codificare)

Raport Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul
achiziționării și deținerii de arme (codificare)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice
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73 • Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de
procedură)

63 6 «««I - Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară

Raport

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

64 6 «««I - Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)

Raport

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

103 • Solicitare de vot asupra amendamentelor în locul acordului provizoriu [articolul 59 alineatul (3) din
Regulamentul de procedură]

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență



marţi, 9 februarie 2021

 

 

08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.30 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

4 4marţi, 9 februarie 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

08.30 Anunțarea rezultatelor

08.30 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 19.30 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

45 À«««I • Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

88 • Interdicția de facto a avortului în Polonia

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2537(RSP)]

100 • Voturi privind amendamentele

105 • Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020

Raport Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

101 • Noul plan de acțiune privind economia circulară

Raport Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane

107 • Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil

Raport Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 

15.00 - 19.30     Dezbateri

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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135 • Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018

Raport Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

109 • Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

Raport Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

110 • Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului

Propuneri de rezoluție
[2020/2864(RSP)]

89 • Vizita VP/ÎR în Rusia în contextul recentelor represalii împotriva protestatarilor și a
opoziției

Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate

[2021/2538(RSP)]

90 À • Situația umanitară și politică în Yemen

Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situația din Myanmar/Birmania

Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate

[2021/2540(RSP)]

31 À • Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A9-0219/2020)

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

[2019/2202(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

111 • Vot privind acordul provizoriu

45 À«««I - Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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94 • Voturi finale

27 À - Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020

Raport Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

19 À - Noul plan de acțiune privind economia circulară

Raport Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

29 À - Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane

Raport Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

54 À - Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil

Raport Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

28 À - Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018

Raport Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

[Articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură]

18 À - Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

Raport Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

83 À - Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului

Propuneri de rezoluție

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]



miercuri, 10 februarie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

7 7miercuri, 10 februarie 2021
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 19.30 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

92 • Situația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2541(RSP)]

112 • Voturi privind amendamentele

113 • Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară

Raport
[2020/0358(COD)]
Comisia pentru transport și turism

114 • Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)

Raport
[2021/0012(COD)]
Comisia pentru transport și turism

115 • Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

116 • Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității
sociale și a rezilienței

Propuneri de rezoluție
[2020/2818(RSP)]



15.00 - 19.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital:

Directiva privind piețele instrumentelor financiare și prospectul UE pentru redresare

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

8 8miercuri, 10 februarie 2021
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68 • Controlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor
fundamentale

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Piețele instrumentelor financiare

Raport Markus Ferber (A9-0208/2020)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de
informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la
redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Dezbatere: 23/11/2020, votare: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii
financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește
prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari
în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

60 À • 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la
Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2509(RSP)]

117 • Voturi privind acordurile provizorii

52 À«««I - Piețele instrumentelor financiare

Raport Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Dezbatere: 23/11/2020, votare: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul
susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

118 • Voturi finale

63 6 «««I - Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară

Raport

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

64 6 «««I - Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)

Raport

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

31 À - Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

43 À - Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității
sociale și a rezilienței

Propuneri de rezoluție

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Voturi privind amendamentele

120 • 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări
viitoare la adresa drepturilor femeilor

Propuneri de rezoluție
[2021/2509(RSP)]



joi, 11 februarie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 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

14.30 - 16.30 Dezbateri

16.30 Anunțarea rezultatelor

61 À • Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

[2021/2511(RSP)]

97 À • Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situația drepturilor omului în Kazahstan

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situația politică în Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Voturi privind amendamentele

124 • Situația umanitară și politică în Yemen

Propuneri de rezoluție
[2021/2539(RSP)]

125 • Situația din Myanmar/Birmania

Propuneri de rezoluție
[2021/2540(RSP)]



 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
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126 • Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina

Propuneri de rezoluție
[2021/2543(RSP)]

127 • Situația drepturilor omului în Kazahstan

Propuneri de rezoluție
[2021/2544(RSP)]

128 • Situația politică în Uganda

Propuneri de rezoluție
[2021/2545(RSP)]

129 • Voturi finale

61 À - Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus

Propuneri de rezoluție

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situația umanitară și politică în Yemen

Propuneri de rezoluție

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situația din Myanmar/Birmania

Propuneri de rezoluție

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina

Propuneri de rezoluție

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situația drepturilor omului în Kazahstan

Propuneri de rezoluție

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situația politică în Uganda

Propuneri de rezoluție

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Dezbateri

 

16.30      Anunțarea rezultatelor

12 12joi, 11 februarie 2021
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60 À - 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări
viitoare la adresa drepturilor femeilor

Propuneri de rezoluție

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Omologarea și distribuția măștilor transparente

Declarație a Comisiei

[2021/2519(RSP)]

93 • Situația umanitară în Etiopia

Declarație a Comisiei

[2021/2542(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

13 13
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 8 februarie 2021

 

17.00 - 22.30

 

 

marţi, 9 februarie 2021

 

08.30 - 13.00

 

15.00 - 19.30

 

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

679.108/OJ 679.108/OJ

Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (5 x 6') :30'

Raportori pentru aviz (7 x 1') :7'

Autori (comisii) (2 x 5') :10'

Raportori [articolul 160 din Regulamentul de procedură] (2 x 4') :8'

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'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportori pentru aviz (7 x 1') :7'

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) :30'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :5'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

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'



miercuri, 10 februarie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 19.30

 

 

joi, 11 februarie 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :164' 30

PPE : 41' 30, S&D : 32' 30, Renew : 22' 30, ID : 18', Verts/ALE : 17' 30, ECR : 15', The Left : 10', NI : 7' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori  (2 x 6') :12'

Raportorul pentru aviz :1'

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'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :20'

Autor (comisie) :5'

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

:1'

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :20'

Deputaţi :75'

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



Termene de depunere

 
 

luni, 8 februarie 2021

 

16 16Termene de depunere
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27 À • Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020  - Raport Sven Simon (A9-0002/2021)

- Amendamente miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

19 À • Noul plan de acțiune privind economia circulară  - Raport Jan Huitema (A9-0008/2021)

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

miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

29 À • Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane  - Raport Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

- Amendamente miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

43 À • Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale
și a rezilienței - Întrebare cu solicitare de răspuns oral

- Propuneri de rezoluție miercuri, 3 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile de rezoluţie luni, 8 februarie, 19.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 16.00

18 À • Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă  - Raport Özlem
Demirel (A9-0006/2021)

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

miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

83 À • Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului - Întrebare cu solicitare de răspuns oral

- Propuneri de rezoluție joi, 4 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile de rezoluţie luni, 8 februarie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 8 februarie, 19.00

54 À • Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil  - Raport Erik Marquardt
(A9-0005/2021)

- Amendamente miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

28 À • Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018  - Raport Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Amendamente miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

63 6 • Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară  - Raport

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 9 februarie, 12.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 19.00



 

marţi, 9 februarie 2021

 

 

miercuri, 10 februarie 2021
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64 6 • Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)  - Raport

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 9 februarie, 12.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 19.00

45 À • Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan,
Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

90 À • Situația umanitară și politică în Yemen - Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 8 februarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 9 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 9 februarie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 10 februarie, 16.00

91 À • Situația din Myanmar/Birmania - Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 8 februarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 9 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 9 februarie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 10 februarie, 16.00

31 À • Acordul de asociere UE-Ucraina  - Raport Michael Gahler (A9-0219/2020)

- Amendamente miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

52 À • Piețele instrumentelor financiare  - Raport Markus Ferber (A9-0208/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

53 À • Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii
redresării în urma pandemiei de COVID-19  - Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 3 februarie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 5 februarie, 12.00

60 À • 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări
viitoare la adresa drepturilor femeilor - Declarații ale Consiliului și Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 3 februarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 8 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 8 februarie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 16.00



 

joi, 11 februarie 2021
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63 6 • Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară  - Raport

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 9 februarie, 12.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 19.00

64 6 • Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)  - Raport

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 9 februarie, 12.00

- (posibil) Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 19.00

61 À • Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus - Întrebare cu solicitare de răspuns oral

- Propuneri de rezoluție miercuri, 3 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile de rezoluţie luni, 8 februarie, 19.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 9 februarie, 16.00

97 À • Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 8 februarie, 20.00

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

miercuri, 10 februarie, 13.00

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

miercuri, 10 februarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 10 februarie, 19.00

98 À • Situația drepturilor omului în Kazahstan

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 8 februarie, 20.00

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

miercuri, 10 februarie, 13.00

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

miercuri, 10 februarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 10 februarie, 19.00

99 À • Situația politică în Uganda

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 8 februarie, 20.00

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

miercuri, 10 februarie, 13.00

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

miercuri, 10 februarie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 10 februarie, 19.00


	luni, 8 februarie 2021
	17.00 - 22.30     Dezbateri
	Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

	18.30 - 19.45     Sesiune de votare

	marţi, 9 februarie 2021
	08.30      Anunțarea rezultatelor
	08.30 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 19.30     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

	miercuri, 10 februarie 2021
	09.00      Anunțarea rezultatelor
	09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 19.30     Dezbateri
	Dezbatere comună - Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital: Directiva privind piețele instrumentelor financiare și prospectul UE pentru redresare

	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

	joi, 11 februarie 2021
	09.00      Anunțarea rezultatelor
	09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și 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
	14.30 - 16.30     Dezbateri
	16.30      Anunțarea rezultatelor

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
	luni, 8 februarie 2021
	17.00 - 22.30

	marţi, 9 februarie 2021
	08.30 - 13.00
	15.00 - 19.30

	miercuri, 10 februarie 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 19.30

	joi, 11 februarie 2021
	09.00 - 13.00
	14.30 - 16.30


	Termene de depunere
	luni, 8 februarie 2021
	marţi, 9 februarie 2021
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	joi, 11 februarie 2021
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