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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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miercuri, 23 iunie 2021 1

15.00 - 20.00 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Dezbatere comună - Pregătirea Consiliului European și relansarea Declarației din Malta 1

Pregătirea reuniunii Consiliului European din perioada 24-25 iunie 2021 - Declarații ale Consiliului și
Comisiei 1

Relansarea Declarației din Malta și utilizarea unui mecanism de solidaritate eficient - Declarații ale
Consiliului și Comisiei 1

Viitorul relațiilor UE-Elveția - Declarație a Comisiei 1

Dezbatere comună - Dispozițiile comune și politica de coeziune 1

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul
de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și
acvacultură și norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și
integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea
frontierelor și politica de vize 2021-2027  - Recomandare pentru a doua lectură : Andrey Novakov,
Constanze Krehl (A9-0206/2021) 1

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-2027  - Recomandare
pentru a doua lectură : Andrea Cozzolino (A9-0204/2021) 2

Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 2021–2027  - Recomandare
pentru a doua lectură : Pascal Arimont (A9-0205/2021) 2

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept  - Raport Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 2

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina  - Raport Paulo Rangel (A9-0185/2021) 2

17.00 - 18.15 Sesiune de votare 2

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

Vot privind moțiunea în temeiul articolului 197 din Regulamentul de procedură 2

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor 2

Vot privind acordul provizoriu 2

Măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în
Atlanticul de Nord-Vest  - Raport Isabel Carvalhais (A9-0220/2020) 3

Voturi unice 3

Plățile transfrontaliere în Uniune (text codificat)  - Raport Karen Melchior (A9-0202/2021) 3

Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului  - Raport Paulo Rangel 3

Acord UE-Thailanda: modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV
a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană  - Raport Heidi Hautala (A9-0180/2021) 3

Acord UE-Indonezia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a
UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană  - Recomandare Heidi Hautala
(A9-0182/2021) 3

Acord UE-Argentina: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a
UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană  - Recomandare Jordi Cañas
(A9-0175/2021) 3

Provocările și oportunitățile pentru sectorul pescuitului în Marea Neagră  - Raport Ivo Hristov
(A9-0170/2021) 4

Rolul cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare a UE în gestionarea consecințelor pandemiei de
COVID-19  - Raport Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021) 4

Voturi privind amendamentele 4

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea
interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor 4



Cuprins
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20.30  Anunțarea rezultatelor 4

20.30 - 23.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 4

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor  -
Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021) 4

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță  - Raport Maria da Graça Carvalho
(A9-0177/2021) 4

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul
de la Nairobi) - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 -
B9-0019/21) 5

Prezentare succintă a următorului raport: 5

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019
privind o mai bună legiferare  - Raport Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 5

joi, 24 iunie 2021 6

08.30 - 11.30 Dezbateri 6

Legea europeană a climei  - Raport Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare 6

Vot privind acordul provizoriu 6

Legea europeană a climei  - Raport Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

Vot unic 6

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță  - Raport Maria da Graça Carvalho
(A9-0177/2021) 6

Voturi privind amendamentele 6

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului
pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize 2021–2027 6

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-2027 6

Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 2021–2027 7

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept 7

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor 7

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul
de la Nairobi) 7

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019
privind o mai bună legiferare 7

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina 7

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă 7

Discursul dlui António Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite 7

12.00 - 14.00 Dezbateri 7

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă  - Raport
Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 7

Nevoia urgentă de a finaliza procedurile de numiri pentru funcționarea deplină a Parchetului European -
Declarații ale Consiliului și Comisiei 7

13.00  Anunțarea rezultatelor 8
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14.30 - 15.45 A doua sesiune de votare 8

Vot privind acordul provizoriu 8

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă  - Raport
Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 8

Voturi finale 8

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea
interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor  - Raport Pascal Canfin (A9-0195/2021) 8

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept  - Raport Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 8

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor  -
Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021) 8

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul
de la Nairobi) - Propuneri de rezoluție 8

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019
privind o mai bună legiferare  - Raport Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 8

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina  - Raport Paulo Rangel (A9-0185/2021) 8

18.15  Anunțarea rezultatelor 9

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 11

Termene de depunere 12



miercuri, 23 iunie 2021

 

 

15.00 - 20.00     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Pregătirea Consiliului European și relansarea Declarației din

Malta

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 
Dezbatere comună - Dispozițiile comune și politica de coeziune

1 1miercuri, 23 iunie 2021
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15.00 - 20.00 Dezbateri

17.00 - 18.15 Sesiune de votare

20.30 Anunțarea rezultatelor

20.30 - 23.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

44 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din perioada 24-25 iunie 2021

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2719(RSP)]

67 • Relansarea Declarației din Malta și utilizarea unui mecanism de solidaritate
eficient

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2755(RSP)]

53 • Viitorul relațiilor UE-Elveția

Declarație a Comisiei

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și norme
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație
și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin
financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a
Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o
tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și
de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului
pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului
de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională



 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

17.00 - 18.15     Sesiune de votare
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49 À«««II • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-
2027

Recomandare pentru a doua lectură : Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a
Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

48 À«««II • Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
(Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de
instrumentele de finanțare externă 2021–2027

Recomandare pentru a doua lectură : Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a
Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de
instrumentele de finanțare externă

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

61 À • Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept

Raport Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Raport referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept

[2021/2025(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

59 À • Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina

Raport Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina

[2019/2171(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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

87 • Vot privind moțiunea în temeiul articolului 197 din Regulamentul de procedură

88 • Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății
femeilor

Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

69 • Vot privind acordul provizoriu
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30 À«««I - Măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în
Atlanticul de Nord-Vest

Raport Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a
unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în
Atlanticul de Nord-Vest

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Comisia pentru pescuit

70 • Voturi unice

33 «««I - Plățile transfrontaliere în Uniune (text codificat)

Raport Karen Melchior (A9-0202/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind plățile
transfrontaliere în Uniune (text codificat)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

36 ««« - Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului

Raport Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - Acord UE-Thailanda: modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista
CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Raport Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea
Europeană și Regatul Thailandei în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț
(GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista
CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

11 ««« - Acord UE-Indonezia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista
CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Recomandare Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Indonezia în temeiul
articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 cu privire la modificarea
concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului
Unit din Uniunea Europeană

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

31 ««« - Acord UE-Argentina: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista
CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Recomandare Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Argentina, referitor la
modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a
retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional



 

20.30      Anunțarea rezultatelor

 

20.30 - 23.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
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62 - Provocările și oportunitățile pentru sectorul pescuitului în Marea Neagră

Raport Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Raport referitor la provocările și oportunitățile pentru sectorul pescuitului în Marea Neagră

[2019/2159(INI)]

Comisia pentru pescuit

52 À - Rolul cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare a UE în gestionarea consecințelor
pandemiei de COVID-19

Raport Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Raport referitor la rolul cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare a UE în gestionarea
consecințelor pandemiei de COVID-19

[2020/2118(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

71 • Voturi privind amendamentele

86 • Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura
respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

Raport Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

20 À • Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul
sănătății femeilor

Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE,
în contextul sănătății femeilor

[2020/2215(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

43 « • Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea
întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 

Prezentare succintă a următorului raport:
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54 À • Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și
dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
Comisia pentru dezvoltare
Consiliul
Cea de a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) -
Summitul de la Nairobi

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
Comisia pentru dezvoltare
Comisia
Cea de a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) -
Summitul de la Nairobi

[2019/2850(RSP)]

64 À • Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul
pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare

Raport Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Raport referitor la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la
nivelul Uniunii Europene - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai
bună legiferare

[2020/2262(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice



joi, 24 iunie 2021

 

 

08.30 - 11.30     Dezbateri

 

09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare
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08.30 - 11.30 Dezbateri

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 14.00 Dezbateri

13.00 Anunțarea rezultatelor

14.30 - 15.45 A doua sesiune de votare

18.15 Anunțarea rezultatelor

26 À«««I • Legea europeană a climei

Raport Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 06/10/2020, votare: 07/10/2020)

74 • Vot privind acordul provizoriu

26 À«««I - Legea europeană a climei

Raport Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 06/10/2020, votare: 07/10/2020)

75 • Vot unic

43 « - Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

76 • Voturi privind amendamentele

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime și norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și
migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și
vize 2021–2027

78 • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională



 

11.30 - 12.00     Şedinţă solemnă

 

12.00 - 14.00     Dezbateri
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79 • Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 2021–2027

Recomandare pentru a doua lectură : Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională

80 • Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept

Raport Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

81 • Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății
femeilor

Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

82 • Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25)
(Summitul de la Nairobi)

Propuneri de rezoluție
[2019/2850(RSP)]

83 • Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și
2019 privind o mai bună legiferare

Raport Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice

84 • Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina

Raport Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

85 • Discursul dlui António Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite

27 À«««I • Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o
tranziție justă

Raport Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o
tranziție justă

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

55 • Nevoia urgentă de a finaliza procedurile de numiri pentru funcționarea deplină a
Parchetului European

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2751(RSP)]



13.00      Anunțarea rezultatelor

 

14.30 - 15.45     A doua sesiune de votare
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89 • Vot privind acordul provizoriu

27 À«««I - Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

Raport Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

72 • Voturi finale

37 À«««I - Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura
respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

Raport Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea
Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și
produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției
privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

61 À - Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept

Raport Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

20 À - Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății
femeilor

Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

54 À - Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25)
(Summitul de la Nairobi)

Propuneri de rezoluție

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și
2019 privind o mai bună legiferare

Raport Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

59 À - Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina

Raport Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



18.15      Anunțarea rezultatelor

9 9joi, 24 iunie 2021

694.627/OJ 694.627/OJ



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

10 10

694.627/OJ 694.627/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

miercuri, 23 iunie 2021

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

joi, 24 iunie 2021

 

08.30 - 11.30

 

12.00 - 14.00

 

11 11Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

694.627/OJ 694.627/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (6 x 6') :36'

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

Deputaţi :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (2 x 6') :12'

Raportorul pentru aviz :1'

Autori (comisii) :5'

Raportori [articolul 160 din Regulamentul de procedură] :4'

Deputaţi :60'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :5'

Raportori :6'

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

Deputaţi :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportori  (2 x 6') :12'

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

Deputaţi :45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30



Termene de depunere

 
 

miercuri, 23 iunie 2021
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50 À • Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul
de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și
acvacultură și norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și
integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea
frontierelor și politica de vize 2021-2027  - Recomandare pentru a doua lectură : Andrey Novakov,
Constanze Krehl (A9-0206/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

49 À • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-2027  - Recomandare pentru
a doua lectură : Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

48 À • Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 2021–2027  - Recomandare
pentru a doua lectură : Pascal Arimont (A9-0205/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

61 À • Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept  - Raport Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

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

miercuri, 16 iunie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire joi, 17 iunie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

59 À • Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina  - Raport Paulo Rangel (A9-0185/2021)

- Amendamente miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

30 À • Măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în
Atlanticul de Nord-Vest  - Raport Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

52 À • Rolul cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare a UE în gestionarea consecințelor pandemiei
de COVID-19  - Raport Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

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

miercuri, 16 iunie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire joi, 17 iunie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

20 À • Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor  -
Raport Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

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

luni, 21 iunie, 12.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 21 iunie, 17.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 22 iunie, 12.00



 

joi, 24 iunie 2021
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54 À • Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25)
(Summitul de la Nairobi) - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000020/2021 - B9-0018/21)
(O-000021/2021 - B9-0019/21)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 16 iunie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 21 iunie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 21 iunie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 22 iunie, 12.00

64 À • Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019
privind o mai bună legiferare  - Raport Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Amendamente miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

26 À • Legea europeană a climei  - Raport Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

27 À • Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă  - Raport
Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 18 iunie, 12.00

37 À • Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura
respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor  - Raport Pascal Canfin
(A9-0195/2021)

- Amendamente; respingere luni, 21 iunie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 22 iunie, 12.00
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