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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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Cuprins
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luni, 5 iulie 2021 1

17.00 - 21.30 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Dezbatere comună - Banca Europeană de Investiții 1

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020  - Raport Pedro Silva
Pereira (A9-0200/2021) 1

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019  - Raport Bas
Eickhout (A9-0215/2021) 1

Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor
(derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)  - Raport Birgit Sippel (A9-0258/2020) 1

Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură  - Recomandare pentru a doua lectură :
Gabriel Mato (A9-0222/2021) 1

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea
populației după 2020  - Raport Beata Szydło (A9-0194/2021) 2

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra
pescuitului  - Raport Peter van Dalen (A9-0184/2021) 2

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE  - Raport Helmut Scholz
(A9-0213/2021) 2

Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19  - Raport Kathleen Van Brempt
(A9-0190/2021) 2

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice  - Raport Antonio López-Istúriz White
(A9-0192/2021) 2

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului  - Raport Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) 2

marţi, 6 iulie 2021 3

09.00 - 13.00 Dezbateri 3

Prezentarea programului de activități al Președinției Slovene - Declarații ale Consiliului și Comisiei 3

Dezbatere comună - Interconectarea Europei 3

Mecanismul pentru Interconectarea Europei  - Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen,
Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021) 3

Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T  - Recomandare pentru a doua lectură : Dominique
Riquet (A9-0223/2021) 3

Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS  - Raport Izaskun
Bilbao Barandica (A9-0181/2021) 3

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului
Uniunii  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021) 4

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 4

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor 4

Vot privind acordul provizoriu 4

Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor
(derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)  - Raport Birgit Sippel (A9-0258/2020) 4

Voturi unice 4

Recunoașterea certificatelor țărilor terțe în domeniul navigației interioare   - Raport Andris Ameriks
(A9-0210/2021) 4

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020  -
Raport Pierre Larrouturou (A9-0218/2021) 4

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene  - Recomandare Lukas Mandl (A9-0227/2021) 4

Acordul Interbus: Protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate
speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul  - Recomandare Maria Grapini (A9-0176/2021) 5
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Voturi privind amendamentele 5

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019 5

Fondul pentru securitate internă  - Recomandare pentru a doua lectură : Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) 5

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului 5

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020 5

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019 5

Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură  - Recomandare pentru a doua lectură :
Gabriel Mato (A9-0222/2021) 5

15.00 - 20.00 Dezbateri 6

Situația din Nicaragua - Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate 6

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) - Declarație a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 6

Ingerințele străine în procesele democratice - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000035/2021 -
B9-0025/21) 6

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE) - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000047/2021 - B9-0028/21)  (O-000048/2021 - B9-0029/21) 6

Situația din Tigray, Etiopia - Declarații ale Consiliului și Comisiei 6

19.00  Anunțarea rezultatelor 6

19.30 - 20.45 A doua sesiune de votare 6

Voturi unice 6

Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS  - Raport Izaskun
Bilbao Barandica (A9-0181/2021) 6

Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19  - Raport Kathleen Van Brempt
(A9-0190/2021) 7

Voturi finale 7

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a
stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții  - Raport Irene Tinagli (A9-0201/2021) 7

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului  - Raport Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) 7

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020  - Raport Pedro Silva
Pereira (A9-0200/2021) 7

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019  - Raport Bas
Eickhout (A9-0215/2021) 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia
modificată genetic DAS-81419-2 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia
modificată genetic DAS-81419-2 × DAS-44406-6 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: porumb
modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și porumb modificat genetic care combină două sau
trei dintre evenimentele unice 1507, MIR162, MON810 și NK603 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: porumb
modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1) 7

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019  - Raport
Caterina Chinnici (A9-0209/2021) 8

Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra
pescuitului  - Raport Peter van Dalen (A9-0184/2021) 8

Voturi privind amendamentele 8

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE 8

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice 8

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea
populației după 2020 8

Mecanismul pentru Interconectarea Europei  - Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen,
Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021) 8
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20.30 - 23.00 Dezbateri 8

A 70-a aniversare a Convenției de la Geneva - Declarații ale Consiliului și Comisiei 8

Dezbatere comună - Azilul și migrația 9

Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027  - Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon
(A9-0224/2021) 9

Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul
frontierelor și politica de vize 2021-2027  - Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon
(A9-0220/2021) 9

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  - Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021) 9

Dezbatere comună - Sistemul de informații privind vizele 9

Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză  - Recomandare pentru a doua
lectură : Paulo Rangel (A9-0207/2021) 9

Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE
în scopuri legate VIS  - Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0208/2021) 10

miercuri, 7 iulie 2021 11

09.00  Anunțarea rezultatelor 11

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 11

Concluziile reuniunii Consiliului European din 24 și 25 iunie 2021 - Declarații ale Consiliului European și
Comisiei 11

Dezbatere comună - Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria și Polonia 11

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor
legislative adoptate de parlamentul Ungariei - Declarații ale Consiliului și Comisiei 11

Rezultatul audierilor din 22 iunie în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE cu privire la Polonia și
Ungaria - Declarații ale Consiliului și Comisiei 11

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 11

Voturi unice 11

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării
Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel  - Recomandare Johan Van Overtveldt
(A9-0229/2021) 11

Gestionarea activelor CECO în lichidare și a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel  - Raport
Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021) 12

Voturi privind amendamentele 12

Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză  - Recomandare pentru a doua
lectură : Paulo Rangel (A9-0207/2021) 12

Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în
scopuri legate VIS  - Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0208/2021) 12

GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Elaborarea unor orientări pentru aplicarea
regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii 12

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE) 12

Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul
frontierelor și politica de vize 2021-2027 12

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen 12

Voturi finale 12

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE  - Raport Helmut Scholz
(A9-0213/2021) 12

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice  - Raport Antonio López-Istúriz White
(A9-0192/2021) 12

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea
populației după 2020  - Raport Beata Szydło (A9-0194/2021) 13



Cuprins

694.731/OJ 694.731/OJ

15.00 - 20.00 Dezbateri 13

Programul de lucru al Comisiei pentru 2022 - Declarație a Comisiei 13

Situația actuală a punerii în aplicare a reglementărilor UE privind certificatul digital COVID - Declarație a
Comisiei 13

Agenția Europeană pentru Medicamente  - Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021) 13

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030  - Raport Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021) 13

Un nou SEC pentru cercetare și inovare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000031/2021 -
B9-0026/21) 13

19.00  Anunțarea rezultatelor 14

19.30 - 20.45 A doua sesiune de votare 14

Voturi privind amendamentele 14

Agenția Europeană pentru Medicamente 14

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 14

Un nou SEC pentru cercetare și inovare 14

Voturi finale 14

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului
Uniunii  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021) 14

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE) - Propuneri de
rezoluție 14

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  - Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021) 14

20.30 - 23.00 Dezbateri 14

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic -
Declarații ale Consiliului și Comisiei 14

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic  - Raport Margarida Marques (A9-0212/2021) 15

joi, 8 iulie 2021 16

09.00  Anunțarea rezultatelor 16

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 16

Drepturile lucrătorilor în Bangladesh - Declarație a Comisiei 16

Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în Europa - Declarație a
Comisiei 16

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 16

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran 16

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily 16

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui
Abdullah al-Howaiti 16

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare 17

Voturi privind amendamentele 17

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran 17

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily 17

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-
Howaiti 17

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic 17

Situația din Nicaragua 17

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) 17
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Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic 17

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative
adoptate de parlamentul Ungariei 17

Voturi finale 17

Agenția Europeană pentru Medicamente  - Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021) 17

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030  - Raport Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021) 17

Un nou SEC pentru cercetare și inovare - Propuneri de rezoluție 18

13.00  Anunțarea rezultatelor 18

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare 18

Voturi finale 18

Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă - Propunere de decizie 18

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran - Propuneri de rezoluție 18

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily - Propuneri de rezoluție 18

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-
Howaiti - Propuneri de rezoluție 18

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic  - Raport Margarida Marques (A9-0212/2021) 18

Situația din Nicaragua - Propuneri de rezoluție 18

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) - Propuneri de
rezoluție 18

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic -
Propuneri de rezoluție 19

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative
adoptate de parlamentul Ungariei - Propuneri de rezoluție 19

14.30 - 16.30 Dezbateri 19

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de
reglementare și educație - Declarație a Comisiei 19

Dezbatere comună - Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic 19

Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000049/2021 - B9-0030/21) 19

Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000033/2021 - B9-0027/21) 19

16.30  Anunțarea rezultatelor 19

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 21

Termene de depunere 23
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17.00 - 21.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Banca Europeană de Investiții 
 În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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17.00 - 21.30 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

14 À • Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020

Raport Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Raport referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul
anual pe 2020

[2020/2124(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

15 À • Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul
anual pe 2019

Raport Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții -
raportul anual pe 2019

[2020/2245(INI)]

Comisia pentru control bugetar

45 À«««I • Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului
sexual online asupra copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)

Raport Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de
către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului
sexual online asupra copiilor

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

75 À«««II • Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură

Recomandare pentru a doua lectură : Gabriel Mato (A9-0222/2021)

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 pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a
Regulamentului (UE) 2017/1004

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Comisia pentru pescuit



 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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67 À • Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de
politica privind îmbătrânirea populației după 2020

Raport Beata Szydło (A9-0194/2021)

Raport referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări
legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

[2020/2008(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

73 À • Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din
surse regenerabile asupra pescuitului

Raport Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Raport referitor la impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de
energie din surse regenerabile asupra pescuitului

[2019/2158(INI)]

Comisia pentru pescuit

20 À • Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

Raport Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Raport referitor la dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul
decizional al UE

[2020/2201(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

16 • Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19

Raport Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Raport referitor la aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19

[2020/2117(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

19 À • Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

Raport Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Raport referitor la cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

[2020/2257(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

62 À • Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului

Raport Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Raport referitor la modificarea articolelor 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 și a
anexei V din Regulamentul de procedură al Parlamentului European și introducerea
unui nou articol 106a în Regulamentul de procedură al Parlamentului European

[2021/2048(REG)]

Comisia pentru afaceri constituționale



marţi, 6 iulie 2021

 

 

09.00 - 13.00     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Interconectarea Europei

 
Sfârşitul dezbaterii comune

3 3marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

09.00 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

19.30 - 20.45 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

60 • Prezentarea programului de activități al Președinției Slovene

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2728(RSP)]

77 À«««II • Mecanismul pentru Interconectarea Europei

Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură
în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru transport și turism

78 À«««II • Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T

Recomandare pentru a doua lectură : Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură
în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind
măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării
rețelei transeuropene de transport

[10537/1/2020 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD)]

Comisia pentru transport și turism

36 • Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării
ERTMS

Raport Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Raport referitor la siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a
implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS)

[2019/2191(INI)]

Comisia pentru transport și turism



 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

4 4marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

53 À • Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate
pentru protecția bugetului Uniunii

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Raport referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de
condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

[2021/2071(INI)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

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

105 • Vot privind acordul provizoriu

45 À«««I - Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra
copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)

Raport Birgit Sippel (A9-0258/2020)

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

106 • Voturi unice

27 «««I - Recunoașterea certificatelor țărilor terțe în domeniul navigației interioare

Raport Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor
terțe

[COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)]

Comisia pentru transport și turism

29 - Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar
2020

Raport Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru
exercițiul financiar 2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020

[09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)]

Comisia pentru bugete

81 ««« - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Recomandare Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

[09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



5 5marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

82 ««« - Acordul Interbus: Protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale
regulate speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul

Recomandare Maria Grapini (A9-0176/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de încheiere, în numele Uniunii Europene, a
unui protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de
transport de călători cu autocarul și cu autobuzul, la Acordul privind transportul internațional ocazional de
călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus)

[11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

107 • Voturi privind amendamentele

122 • Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019

Raport Caterina Chinnici (A9-0209/2021)
[2020/2246(INI)]
Comisia pentru control bugetar

76 À«««II - Fondul pentru securitate internă

Recomandare pentru a doua lectură : Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării
unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate
internă

[06488/1/2021 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

128 • Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului

Raport Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)
[2021/2048(REG)]
Comisia pentru afaceri constituționale

129 • Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020

Raport Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)
[2020/2124(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

130 • Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019

Raport Bas Eickhout (A9-0215/2021)
[2020/2245(INI)]
Comisia pentru control bugetar

75 À«««II - Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură

Recomandare pentru a doua lectură : Gabriel Mato (A9-0222/2021)

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Comisia pentru pescuit



15.00 - 20.00     Dezbateri

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

19.30 - 20.45     A doua sesiune de votare

6 6marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

87 À • Situația din Nicaragua

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

[2021/2777(RSP)]

103 À • Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor
(HDP)

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

[2021/2788(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

89 • Ingerințele străine în procesele democratice

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Raphaël Glucksmann (O-000035/2021 - B9-0025/21)
Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene,
inclusiv privind dezinformarea
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Ingerințele străine în procesele democratice

[2021/2662(RSP)]

47 À • Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea
Magnițki a UE)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

David McAllister, Maria Arena (O-000047/2021 - B9-0028/21)
Comisia pentru afaceri externe
Comisia
Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)

David McAllister, Maria Arena (O-000048/2021 - B9-0029/21)
Comisia pentru afaceri externe
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)

[2021/2563(RSP)]

88 • Situația din Tigray, Etiopia

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2778(RSP)]

108 • Voturi unice

36 - Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS

Raport Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

[2019/2191(INI)]

Comisia pentru transport și turism



7 7marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

16 - Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19

Raport Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

[2020/2117(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

109 • Voturi finale

46 À« - Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: conferirea de competențe de executare Comisiei
pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții

Raport Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce
privește conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în
anumite dispoziții ale directivei menționate

[COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

62 À - Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului

Raport Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

[2021/2048(REG)]

Comisia pentru afaceri constituționale

14 À - Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020

Raport Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

[2020/2124(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

15 À - Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019

Raport Bas Eickhout (A9-0215/2021)

[2020/2245(INI)]

Comisia pentru control bugetar

83 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia
modificată genetic DAS-81419-2

B9-0372/2021

[2021/2759(RSP)]

84 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia
modificată genetic DAS-81419-2 × DAS-44406-6

B9-0373/2021

[2021/2760(RSP)]

85 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
porumb modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și porumb modificat genetic care
combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, MIR162, MON810 și NK603

B9-0374/2021

[2021/2765(RSP)]

86 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
porumb modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

B9-0375/2021

[2021/2761(RSP)]



 

20.30 - 23.00     Dezbateri

8 8marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

32 À - Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019

Raport Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual
2019

[2020/2246(INI)]

Comisia pentru control bugetar

73 À - Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile
asupra pescuitului

Raport Peter van Dalen (A9-0184/2021)

[2019/2158(INI)]

Comisia pentru pescuit

110 • Voturi privind amendamentele

131 • Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

Raport Helmut Scholz (A9-0213/2021)
[2020/2201(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale

133 • Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

Raport Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)
[2020/2257(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

134 • Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind
îmbătrânirea populației după 2020

Raport Beata Szydło (A9-0194/2021)
[2020/2008(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

77 À«««II - Mecanismul pentru Interconectarea Europei

Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet
(A9-0219/2021)

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru transport și turism

90 • A 70-a aniversare a Convenției de la Geneva

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2779(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice



Dezbatere comună - Azilul și migrația

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 
Dezbatere comună - Sistemul de informații privind vizele

9 9marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

79 À«««II • Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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 instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

[06486/2/2021 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

80 À«««II • Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin
financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură
în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a
Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de
vize

[06487/2/2021 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

68 À • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Raport referitor la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

[2019/2196(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

91 À«««II • Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză

Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură
în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE)
2019/817 și (UE) 2019/1896 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de
abrogare a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, în scopul
reformării Sistemului de informații privind vizele

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 
Sfârşitul dezbaterii comune

10 10marţi, 6 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

92 À«««II • Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte
sisteme de informații ale UE în scopuri legate VIS

Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0208/2021)

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 modificare a Regulamentelor (UE) nr. 603/2013, (UE) 2016/794,
(UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea
condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de
Sistemul de informații privind vizele

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



miercuri, 7 iulie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 
Dezbatere comună - Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria și Polonia

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

11 11miercuri, 7 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

19.30 - 20.45 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

59 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 24 și 25 iunie 2021

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2021/2729(RSP)]

93 À • Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca
urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2780(RSP)]

104 • Rezultatul audierilor din 22 iunie în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE
cu privire la Polonia și Ungaria

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2789(RSP)]

111 • Voturi unice

54 ««« - Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale
expirării Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel

Recomandare Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de
stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a
Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel

[09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)]

Comisia pentru bugete



12 12miercuri, 7 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

55 « - Gestionarea activelor CECO în lichidare și a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

Raport Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a
orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și
Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune
și oțel

[COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)]

Comisia pentru bugete

113 • Voturi privind amendamentele

91 À«««II - Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză

Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0207/2021)

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

92 À«««II - Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE
în scopuri legate VIS

Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0208/2021)

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

135 • GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Elaborarea unor orientări pentru aplicarea
regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

136 • Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE)

Propuneri de rezoluție
[2021/2563(RSP)]

138 • Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru
managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon (A9-0220/2021)
[2018/0249(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

139 • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021)
[2019/2196(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

114 • Voturi finale

20 À - Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

Raport Helmut Scholz (A9-0213/2021)

[2020/2201(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

19 À - Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

Raport Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

[2020/2257(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

13 13miercuri, 7 iulie 2021
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67 À - Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind
îmbătrânirea populației după 2020

Raport Beata Szydło (A9-0194/2021)

[2020/2008(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

94 • Programul de lucru al Comisiei pentru 2022

Declarație a Comisiei

[2021/2781(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

95 • Situația actuală a punerii în aplicare a reglementărilor UE privind certificatul digital
COVID

Declarație a Comisiei

[2021/2782(RSP)]

13 À«««I • Agenția Europeană pentru Medicamente

Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește
pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor
medicale și gestionarea acestora

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

30 À«««I • Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

Raport Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Raport referitor a propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind
un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

70 À • Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000031/2021 - B9-0026/21)
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia
Un nou SEC pentru cercetare și inovare

[2021/2524(RSP)]



19.00      Anunțarea rezultatelor

 

19.30 - 20.45     A doua sesiune de votare

 

20.30 - 23.00     Dezbateri

14 14miercuri, 7 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

116 • Voturi privind amendamentele

140 • Agenția Europeană pentru Medicamente

Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
[2020/0321(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

141 • Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

Raport Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[2020/0300(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

143 • Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Propuneri de rezoluție
[2021/2524(RSP)]

117 • Voturi finale

53 À - Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția
bugetului Uniunii

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

[2021/2071(INI)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

47 À - Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE)

Propuneri de rezoluție

B9-0371/2021

[2021/2563(RSP)]

68 À - Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021)

[2019/2196(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 À • Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în
Oceanul Antarctic

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2757(RSP)]



15 15miercuri, 7 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

61 À • Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)

Raport referitor la revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun
asupra economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a
responsabilității democratice

[2020/2075(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



joi, 8 iulie 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)

16 16joi, 8 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

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

72 • Drepturile lucrătorilor în Bangladesh

Declarație a Comisiei

[2021/2756(RSP)]

96 • Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în
Europa

Declarație a Comisiei

[2021/2783(RSP)]

100 À • Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021,
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À • Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021,
B9-0390/2021, B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À • Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem
al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021,
B9-0397/2021, B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]



09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare

17 17joi, 8 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

118 • Voturi privind amendamentele

144 • Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluție
[2021/2785(RSP)]

145 • Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluție
[2021/2786(RSP)]

146 • Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui
Abdullah al-Howaiti

Propuneri de rezoluție
[2021/2787(RSP)]

147 • Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)
[2020/2075(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

148 • Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție
[2021/2777(RSP)]

149 • Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Propuneri de rezoluție
[2021/2788(RSP)]

142 • Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Propuneri de rezoluție
[2021/2757(RSP)]

151 • Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor
legislative adoptate de parlamentul Ungariei

Propuneri de rezoluție
[2021/2780(RSP)]

119 • Voturi finale

13 À«««I - Agenția Europeană pentru Medicamente

Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

30 À«««I - Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

Raport Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare

18 18joi, 8 iulie 2021

694.731/OJ 694.731/OJ

70 À - Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Propuneri de rezoluție

B9-0370/2021

[2021/2524(RSP)]

120 • Voturi finale

154 À - Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă

Propunere de decizie

B9-0414/2021

[2021/2802(RSO)]

100 À - Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluție

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021,
B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À - Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluție

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021,
B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À - Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui
Abdullah al-Howaiti

Propuneri de rezoluție

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021,
B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]

61 À - Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)

[2020/2075(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

87 À - Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție

RC B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021,
B9-0405/2021

[2021/2777(RSP)]

103 À - Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Propuneri de rezoluție

RC B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021,
B9-0411/2021

[2021/2788(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

16.30      Anunțarea rezultatelor

19 19joi, 8 iulie 2021
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71 À - Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Propuneri de rezoluție

B9-0369/2021

[2021/2757(RSP)]

93 À - Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor
legislative adoptate de parlamentul Ungariei

Propuneri de rezoluție

[2021/2780(RSP)]

97 À • Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în
cercetare, testele de reglementare și educație

Declarație a Comisiei

[2021/2784(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul lunii septembrie

98 • Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet,
Mounir Satouri, Sandra Pereira (O-000049/2021 - B9-0030/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației

[2021/2607(RSP)]

99 • Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Karima Delli (O-000033/2021 - B9-0027/21)
Comisia pentru transport și turism
Comisia
Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

[2021/2666(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

20 20

694.731/OJ 694.731/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 5 iulie 2021

 

17.00 - 21.30

 

 

marţi, 6 iulie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

21 21Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

694.731/OJ 694.731/OJ

Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori  (5 x 6') :30'

Raportori pentru aviz (5 x 1') :5'

Raportori [articolul 160 din Regulamentul de procedură] (5 x 4') :20'

Deputaţi :75'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (6 x 6') :36'

Raportorul pentru aviz :1'

Deputaţi :105' 30

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

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

Deputaţi :150'

PPE : 35' 30, S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori  (3 x 6') :18'

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



miercuri, 7 iulie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

joi, 8 iulie 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

22 22Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

694.731/OJ 694.731/OJ

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :15'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Deputaţi :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8' 30

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (2 x 6') :12'

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

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :150'

PPE : 35' 30, S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Deputaţi :75'

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :35'

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

:1'

Deputaţi :120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

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

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



Termene de depunere

 
 

luni, 5 iulie 2021

 

23 23Termene de depunere

694.731/OJ 694.731/OJ

14 À • Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020  - Raport Pedro Silva
Pereira (A9-0200/2021)

- Amendamente miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

15 À • Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019  - Raport Bas
Eickhout (A9-0215/2021)

- Amendamente miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

45 À • Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra
copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)  - Raport Birgit Sippel (A9-0258/2020)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

75 À • Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură  - Recomandare pentru a doua lectură :
Gabriel Mato (A9-0222/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

67 À • Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind
îmbătrânirea populației după 2020  - Raport Beata Szydło (A9-0194/2021)

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

miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

73 À • Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra
pescuitului  - Raport Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00

20 À • Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE  - Raport Helmut Scholz
(A9-0213/2021)

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

miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

19 À • Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice  - Raport Antonio López-Istúriz White
(A9-0192/2021)

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

miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

62 À • Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului  - Raport Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

- Amendamente miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00



marţi, 6 iulie 2021

 

24 24Termene de depunere

694.731/OJ 694.731/OJ

77 À • Mecanismul pentru Interconectarea Europei  - Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen,
Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

78 À • Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T  - Recomandare pentru a doua lectură : Dominique
Riquet (A9-0223/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

53 À • Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția
bugetului Uniunii  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

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

luni, 5 iulie, 19.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 6 iulie, 16.00

76 À • Fondul pentru securitate internă  - Recomandare pentru a doua lectură : Monika Hohlmeier
(A9-0221/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

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

- Propuneri de rezoluție marţi, 6 iulie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 7 iulie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 7 iulie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 19.00

103 À • Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP) - Declarație a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

- Propuneri de rezoluție marţi, 6 iulie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 7 iulie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 7 iulie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 19.00

47 À • Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE) - Întrebare
cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2021 - B9-0028/21)  (O-000048/2021 - B9-0029/21)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 30 iunie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 5 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 6 iulie, 12.00

46 À • Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: conferirea de competențe de executare Comisiei
pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții  - Raport Irene Tinagli (A9-0201/2021)

- Amendamente miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

83 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia
modificată genetic DAS-81419-2

- Amendamente vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00
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84 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia
modificată genetic DAS-81419-2 × DAS-44406-6

- Amendamente vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00

85 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
porumb modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și porumb modificat genetic care combină
două sau trei dintre evenimentele unice 1507, MIR162, MON810 și NK603

- Amendamente vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00

86 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
porumb modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

- Amendamente vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00

32 À • Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019  - Raport
Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

- Amendamente; respingere vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00

79 À • Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027  - Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon
(A9-0224/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

80 À • Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul
frontierelor și politica de vize 2021-2027  - Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon
(A9-0220/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

68 À • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  - Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021)

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

miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

91 À • Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză  - Recomandare pentru a doua
lectură : Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- Amendamente; respingere vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00

92 À • Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în
scopuri legate VIS  - Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0208/2021)

- Amendamente; respingere vineri, 2 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 5 iulie, 19.00
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93 À • Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor
legislative adoptate de parlamentul Ungariei - Declarații ale Consiliului și Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 6 iulie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 7 iulie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 7 iulie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 19.00

13 À • Agenția Europeană pentru Medicamente  - Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

30 À • Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030  - Raport Grace O'Sullivan
(A9-0203/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

70 À • Un nou SEC pentru cercetare și inovare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000031/2021 -
B9-0026/21)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 30 iunie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 5 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 6 iulie, 12.00

71 À • Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic -
Declarații ale Consiliului și Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 30 iunie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 5 iulie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 6 iulie, 12.00

61 À • Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic  - Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)

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

miercuri, 30 iunie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 2 iulie, 12.00

100 À • Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 5 iulie, 20.00

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

miercuri, 7 iulie, 13.00

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

miercuri, 7 iulie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 19.00
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101 À • Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 5 iulie, 20.00

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

miercuri, 7 iulie, 13.00

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

miercuri, 7 iulie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 19.00

102 À • Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui
Abdullah al-Howaiti

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 5 iulie, 20.00

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

miercuri, 7 iulie, 13.00

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

miercuri, 7 iulie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 19.00

154 À • Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă - Propunere de decizie

- Propunere de decizie miercuri, 7 iulie, 17.30

- Amendamente miercuri, 7 iulie, 19.30

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 7 iulie, 21.30

97 À • Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de
reglementare și educație - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 13 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 13 septembrie, 20.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 14 septembrie, 16.00


	luni, 5 iulie 2021
	17.00 - 21.30     Dezbateri
	Dezbatere comună - Banca Europeană de Investiții
 În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI
	Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:


	marţi, 6 iulie 2021
	09.00 - 13.00     Dezbateri
	Dezbatere comună - Interconectarea Europei

	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 20.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	19.30 - 20.45     A doua sesiune de votare
	20.30 - 23.00     Dezbateri
	Dezbatere comună - Azilul și migrația
	Dezbatere comună - Sistemul de informații privind vizele


	miercuri, 7 iulie 2021
	09.00      Anunțarea rezultatelor
	09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	Dezbatere comună - Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria și Polonia

	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 20.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	19.30 - 20.45     A doua sesiune de votare
	20.30 - 23.00     Dezbateri

	joi, 8 iulie 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
	Dezbatere comună - Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

	16.30      Anunțarea rezultatelor

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
	luni, 5 iulie 2021
	17.00 - 21.30

	marţi, 6 iulie 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	miercuri, 7 iulie 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	joi, 8 iulie 2021
	09.00 - 13.00
	14.30 - 16.30


	Termene de depunere
	luni, 5 iulie 2021
	marţi, 6 iulie 2021
	miercuri, 7 iulie 2021
	joi, 8 iulie 2021

	Cuprins
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


