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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

696.160/OJ 696.160/OJ

luni, 13 septembrie 2021 1

17.00 - 21.30 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Dezbatere comună - Sănătatea și prevenirea bolilor 1

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor  - Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) 1

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate  - Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 1

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de
angajare legate de dezvoltarea digitală  - Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 1

Viitorii pescari  - Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 1

Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa  - Raport
Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) 2

Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE  - Raport Stéphane Bijoux
(A9-0241/2021) 2

O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic  - Raport Younous Omarjee
(A9-0243/2021) 2

18.30 - 19.45 Sesiune de votare 2

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

Vot privind acordul provizoriu 2

Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri  - Raport Bert-Jan
Ruissen (A9-0171/2021) 2

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 2

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care
operează în tunelul de sub Canalul Mânecii  - Raport 2

Vot secret 2

Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt  - Raport Angel Dzhambazki
(A9-0238/2021) 3

Voturi unice 3

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană  - Raport Tomas Tobé (A9-0244/2021) 3

Drepturile LGBTIQ în UE - Propunere de rezoluție 3

marţi, 14 septembrie 2021 4

09.00  Anunțarea rezultatelor 4

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 4

Prezentarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” în urma publicării raportului IPCC - Declarații ale
Consiliului și Comisiei 4

Dezbatere comună - Dezastre naturale în Europa 4

Dezastre naturale în vara anului 2021 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000059/2021 -
B9-0035/21) 4

Impactul dezastrelor naturale cauzate de schimbările climatice în Europa - Declarație a Comisiei 4

Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2022 4
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13.00 - 14.15 Sesiune de votare 4

Voturi unice 4

Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa  - Raport Caroline
Nagtegaal (A9-0231/2021) 4

Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE  - Raport Stéphane Bijoux (A9-0241/2021) 5

O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic  - Raport Younous Omarjee
(A9-0243/2021) 5

Voturi privind amendamentele 5

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 5

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate 5

15.00 - 20.00 Dezbateri 5

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

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

Direcția relațiilor politice UE-Rusia  - Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021) 5

O nouă strategie UE-China  - Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 5

19.00  Anunțarea rezultatelor 6

20.30 - 23.00 Dezbateri 6

Directiva privind cartea albastră a UE  - Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 6

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027  - Recomandare pentru a doua lectură :
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 6

Dezbatere comună - Rezerva de ajustare la Brexit 6

Rezerva de ajustare la Brexit  - Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021) 6

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit  - Raport Pierre Larrouturou
(A9-0263/2021) 6

miercuri, 15 septembrie 2021 7

09.00 - 13.00 Dezbatere 7

Starea Uniunii - Declaraţia Preşedintei Comisiei 7

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 7

Vot unic 7

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit  - Raport Pierre Larrouturou
(A9-0263/2021) 7

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care
operează în tunelul de sub Canalul Mânecii  - Raport 7

Voturi privind acordurile provizorii 7

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) 7

Rezerva de ajustare la Brexit  - Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021) 7

Directiva privind cartea albastră a UE  - Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 8

Propunere de respingere a poziției Consiliului 8

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027  - Recomandare pentru a doua lectură :
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 8

Voturi finale 8

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor  - Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) 8

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate  - Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 8

Voturi privind amendamentele 8
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Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru
desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni 8

O nouă strategie UE-China 8

Direcția relațiilor politice UE-Rusia 8

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 8

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de
angajare legate de dezvoltarea digitală 8

Viitorii pescari 9

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de
reglementare și educație 9

15.00 - 20.00 Dezbateri 9

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale  - Raport Sven Giegold
(A9-0193/2021) 9

Scandalul legat de programul spion Pegasus - Declarații ale Consiliului și Comisiei 9

Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia - Declarații ale Consiliului
și Comisiei 9

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din
TFUE  - Raport Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 9

19.00  Anunțarea rezultatelor 9

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare 9

Voturi unice 9

Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor  - Recomandare Juan
Fernando López Aguilar (A9-0264/2021) 9

Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE
privind protecția datelor cu caracter personal  - Raport Jeroen Lenaers (A9-0236/2021) 10

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter
personal  - Raport Marina Kaljurand (A9-0237/2021) 10

Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene  - Recomandare Dominique Riquet
(A9-0251/2021) 10

Votarea amendamentelor 10

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Identificarea violenței de gen ca un nou
domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE 10

Voturi finale 10

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru
desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni 10

O nouă strategie UE-China  - Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 10

Direcția relațiilor politice UE-Rusia  - Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021) 10

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre  - Raport Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0262/2021) 11

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de
angajare legate de dezvoltarea digitală  - Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 11

Viitorii pescari  - Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 11

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de
reglementare și educație - Propuneri de rezoluție 11

20.30 - 23.00 Dezbateri 11

Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare
durabilă - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000043/2021 - B9-0031/21) 11

Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19 - Întrebare cu solicitare de
răspuns oral (O-000044/2021 - B9-0032/21) 11
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joi, 16 septembrie 2021 12

09.00  Anunțarea rezultatelor 12

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 12

Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000057/2021 - B9-0034/21) 12

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

Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba 12

Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite 12

Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya 12

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare 13

Voturi privind amendamentele 13

Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba 13

Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite 13

Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya 13

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale 13

Situația din Afganistan 13

Situația din Liban 13

Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia 13

Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică
independent 13

Vot final 13

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din
TFUE  - Raport Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 13

13.00  Anunțarea rezultatelor 14

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare 14

Voturi finale 14

Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba - Propuneri de rezoluție 14

Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite - Propuneri de rezoluție 14

Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya - Propuneri de rezoluție 14

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale  - Raport Sven Giegold
(A9-0193/2021) 14

Situația din Afganistan - Propuneri de rezoluție 14

Situația din Liban - Propuneri de rezoluție 14

Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia - Propuneri de rezoluție 14

Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică
independent  - Raport Daniel Freund (A9-0260/2021) 14

14.30 - 16.30 Dezbatere 15

Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva
COVID-19 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000046/2021 - B9-0033/21) 15

16.30  Anunțarea rezultatelor 15
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 17

Termene de depunere 19



luni, 13 septembrie 2021

 

 

17.00 - 21.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Sănătatea și prevenirea bolilor

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

1 1luni, 13 septembrie 2021
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17.00 - 21.30 Dezbateri

18.30 - 19.45 Sesiune de votare

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

45 À«««I • Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui
Centru European de prevenire și control al bolilor

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

32 À«««I • Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare
a Deciziei nr. 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

58 À • Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe
platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru
lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

[2019/2186(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

34 À • Viitorii pescari

Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în
industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere

[2019/2161(INI)]

Comisia pentru pescuit



 

18.30 - 19.45     Sesiune de votare

2 2luni, 13 septembrie 2021
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17 • Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului
în Europa

Raport Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Raport Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului
în Europa

[2021/2015(INI)]

Comisia pentru transport și turism

12 • Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

Raport Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Raport referitor la consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

[2020/2120(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

52 • O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic

Raport Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Raport referitor la o nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului
Atlantic

[2020/2276(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

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

88 • Vot privind acordul provizoriu

56 À«««I - Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri

Raport Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea
duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii
plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

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

66 À«««I - Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor
feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii

Raport

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Comisia pentru transport și turism

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

87 • Vot secret

Imunitate



3 3luni, 13 septembrie 2021
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78 - Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt

Raport Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

100 • Voturi unice

53 « - Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană

Raport Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la
Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul
Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare

(Votare: 31/01/2019)

47 - Drepturile LGBTIQ în UE

Propunere de rezoluție

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Articolul 227 din Regulamentul de procedură



marţi, 14 septembrie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 
Dezbatere comună - Dezastre naturale în Europa 

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

13.00 - 14.15     Sesiune de votare

4 4marţi, 14 septembrie 2021
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.15 Sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.30 - 23.00 Dezbateri

79 • Prezentarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” în urma publicării raportului
IPCC

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2875(RSP)]

73 • Dezastre naturale în vara anului 2021

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Dezastre naturale în vara anului 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Impactul dezastrelor naturale cauzate de schimbările climatice în Europa

Declarație a Comisiei

[2021/2876(RSP)]

51 • Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general -
exercițiul financiar 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Voturi unice

17 - Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa

Raport Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Comisia pentru transport și turism



 

15.00 - 20.00     Dezbateri
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12 - Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

Raport Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

52 - O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic

Raport Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

91 • Voturi privind amendamentele

92 • Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

93 • Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

81 À • Situația din Afganistan

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situația din Liban

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia

[2021/2042(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 118 din Regulamentul de procedură

21 À • O nouă strategie UE-China

Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Raport referitor la o nouă strategie UE-China

[2021/2037(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.30 - 23.00     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Rezerva de ajustare la Brexit

 
Sfârşitul dezbaterii comune

6 6marţi, 14 septembrie 2021
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36 À«««I • Directiva privind cartea albastră a UE

Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor
locuri de muncă înalt calificate

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

86 À«««II • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

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 Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Comisia pentru afaceri externe

11 À«««I • Rezerva de ajustare la Brexit

Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

43 • Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit

Raport Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr.
1/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - rezerva de ajustare la
Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Comisia pentru bugete



miercuri, 15 septembrie 2021

 

 

09.00 - 13.00     Dezbatere

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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09.00 - 13.00 Dezbatere

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

50 • Starea Uniunii

Declaraţia Preşedintei Comisiei

[2021/2763(RSP)]

94 • Vot unic

43 - Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit

Raport Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Comisia pentru bugete

66 À«««I - Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor
feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii

Raport

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Comisia pentru transport și turism

95 • Voturi privind acordurile provizorii

46 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

(Votare: 24/06/2021)

11 À«««I - Rezerva de ajustare la Brexit

Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională
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36 À«««I - Directiva privind cartea albastră a UE

Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

127 • Propunere de respingere a poziției Consiliului

86 À«««II - Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Comisia pentru afaceri externe

96 • Voturi finale

45 À«««I - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

32 À«««I - Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

116 • Voturi privind amendamentele

125 • Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor
infecții la oameni

118 • O nouă strategie UE-China

Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

119 • Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

121 • Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

122 • Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi
forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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123 • Viitorii pescari

Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Comisia pentru pescuit

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2784(RSP)]

61 À • Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

Raport Sven Giegold (A9-0193/2021)

Raport referitor la punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații
fiscale: progrese, lecții învățate și obstacole care trebuie depășite

[2020/2046(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

84 • Scandalul legat de programul spion Pegasus

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2879(RSP)]

85 À • Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2880(RSP)]

55 À • Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la
articolul 83 alineatul (1) din TFUE

Raport Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca
un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

[2021/2035(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

97 • Voturi unice

70 ««« - Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor

Recomandare Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea
eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii
Europene

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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68 «««I - Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele
UE privind protecția datelor cu caracter personal

Raport Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind
protecția datelor cu caracter personal

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

69 «««I - Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu
caracter personal

Raport Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu
caracter personal

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 ««« - Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Recomandare Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor
aeriene

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

99 • Votarea amendamentelor

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Identificarea violenței de gen ca un
nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

98 • Voturi finale

83 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor
infecții la oameni

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - O nouă strategie UE-China

Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

44 À - Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 118 din Regulamentul de procedură



 

20.30 - 23.00     Dezbateri
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54 À« - Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

58 À - Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi
forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

34 À - Viitorii pescari

Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Comisia pentru pescuit

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

Propuneri de rezoluție

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Dezbatere: 08/07/2021)

64 • Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii
obiectivelor de dezvoltare durabilă

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de
dezvoltare durabilă

[2021/2750(RSP)]

63 • Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

[2021/2734(RSP)]



joi, 16 septembrie 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)

12 12joi, 16 septembrie 2021
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare

13.00 Anunțarea rezultatelor

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare

14.30 - 16.30 Dezbatere

16.30 Anunțarea rezultatelor

74 • Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept

[2021/2868(RSP)]

75 À • Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe
Unite

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare
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103 • Voturi privind amendamentele

104 • Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

Propuneri de rezoluție
[2021/2872(RSP)]

105 • Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

Propuneri de rezoluție
[2021/2873(RSP)]

106 • Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

Propuneri de rezoluție
[2021/2874(RSP)]

107 • Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

Raport Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

108 • Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție
[2021/2877(RSP)]

109 • Situația din Liban

Propuneri de rezoluție
[2021/2878(RSP)]

110 • Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Propuneri de rezoluție
[2021/2880(RSP)]

111 • Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de
etică independent

Raport Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale

102 • Vot final

55 À - Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1)
din TFUE

Raport Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen



13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
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101 • Voturi finale

75 À - Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

Propuneri de rezoluție

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

Propuneri de rezoluție

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

Propuneri de rezoluție

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

Raport Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

81 À - Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situația din Liban

Propuneri de rezoluție

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Propuneri de rezoluție

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de
etică independent

Raport Daniel Freund (A9-0260/2021)

Raport referitor la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism
european de etică independent

[2020/2133(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale



14.30 - 16.30     Dezbatere

 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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62 À • Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea
vaccinurilor împotriva COVID-19

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Comisia pentru petiții
Comisia
Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva
COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Votarea va avea loc în octombrie



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

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

procedură)

 
 

luni, 13 septembrie 2021

 

17.00 - 21.30

 

 

marţi, 14 septembrie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

17 17Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (3 x 6') :18'

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

Raportori [articolul 160 din Regulamentul de procedură] (4 x 4') :16'

Deputaţi :121'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Preşedintele Comisiei pentru bugete :3'

Raportorii "Buget" (2 x 3') :6'

Autori (comisii) :5'

Deputaţi :121'

PPE : 28' 30, 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) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (2 x 6') :12'

Raportorul pentru aviz :1'

Deputaţi :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportori  (5 x 6') :30'

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

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, 15 septembrie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

joi, 16 septembrie 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30
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696.160/OJ 696.160/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile) :40'

Deputaţi :134' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (3 x 6') :18'

Deputaţi :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

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

Deputaţi :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :20'

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

:1'

Deputaţi :134' 30

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :5'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :75'

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



Termene de depunere

 
 

luni, 13 septembrie 2021

 

 

marţi, 14 septembrie 2021
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45 À • Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor  - Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

32 À • Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate  - Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

58 À • Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi
forme de angajare legate de dezvoltarea digitală  - Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

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

luni, 13 septembrie, 19.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire marţi, 14 septembrie, 10.00

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

34 À • Viitorii pescari  - Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

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

luni, 13 septembrie, 19.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire marţi, 14 septembrie, 10.00

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

56 À • Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri  - Raport Bert-Jan
Ruissen (A9-0171/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

66 À • Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare
care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii  - Raport

- Amendamente; respingere marţi, 14 septembrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 14 septembrie, 19.00

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

- Propuneri de rezoluție marţi, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 15 septembrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 15 septembrie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 15 septembrie, 19.00



 

miercuri, 15 septembrie 2021
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696.160/OJ 696.160/OJ

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

- Propuneri de rezoluție marţi, 14 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 15 septembrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 15 septembrie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 15 septembrie, 19.00

44 À • Direcția relațiilor politice UE-Rusia  - Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

- Amendamente miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

21 À • O nouă strategie UE-China  - Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

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

luni, 13 septembrie, 19.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire marţi, 14 septembrie, 10.00

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

36 À • Directiva privind cartea albastră a UE  - Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

86 À • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027  - Recomandare pentru a doua lectură :
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Amendamente; respingere marţi, 14 septembrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 14 septembrie, 19.00

11 À • Rezerva de ajustare la Brexit  - Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

66 À • Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare
care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii  - Raport

- Amendamente; respingere marţi, 14 septembrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 14 septembrie, 19.00

46 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, 13 septembrie, 19.00

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

61 À • Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale  - Raport Sven Giegold
(A9-0193/2021)

- Amendamente miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00



 

joi, 16 septembrie 2021
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696.160/OJ 696.160/OJ

85 À • Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia - Declarații ale
Consiliului și Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 14 septembrie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 15 septembrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 15 septembrie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 15 septembrie, 19.00

55 À • Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1)
din TFUE  - Raport Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Amendamente luni, 13 septembrie, 19.00

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

83 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții
la oameni

- Amendamente luni, 13 septembrie, 19.00

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

54 À • Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre  - Raport Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0262/2021)

- Amendamente miercuri, 8 septembrie, 13.00

- Cereri de vot separat și pe părți vineri, 10 septembrie, 12.00

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

- 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

75 À • Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 13 septembrie, 20.00

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

miercuri, 15 septembrie, 13.00

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

miercuri, 15 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 15 septembrie, 19.00

76 À • Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 13 septembrie, 20.00

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

miercuri, 15 septembrie, 13.00

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

miercuri, 15 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 15 septembrie, 19.00
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77 À • Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 13 septembrie, 20.00

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

miercuri, 15 septembrie, 13.00

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

miercuri, 15 septembrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 15 septembrie, 19.00

29 À • Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de
etică independent  - Raport Daniel Freund (A9-0260/2021)

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

luni, 13 septembrie, 19.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire marţi, 14 septembrie, 10.00

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

62 À • Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva
COVID-19 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000046/2021 - B9-0033/21)

Stabilirea termenelor


	luni, 13 septembrie 2021
	17.00 - 21.30     Dezbateri
	Dezbatere comună - Sănătatea și prevenirea bolilor
	Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

	18.30 - 19.45     Sesiune de votare

	marţi, 14 septembrie 2021
	09.00      Anunțarea rezultatelor
	09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	Dezbatere comună - Dezastre naturale în Europa 

	13.00 - 14.15     Sesiune de votare
	15.00 - 20.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.30 - 23.00     Dezbateri
	Dezbatere comună - Rezerva de ajustare la Brexit


	miercuri, 15 septembrie 2021
	09.00 - 13.00     Dezbatere
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 20.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
	20.30 - 23.00     Dezbateri

	joi, 16 septembrie 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)

	09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare
	13.00      Anunțarea rezultatelor
	13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
	14.30 - 16.30     Dezbatere
	16.30      Anunțarea rezultatelor

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
	luni, 13 septembrie 2021
	17.00 - 21.30

	marţi, 14 septembrie 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	miercuri, 15 septembrie 2021
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	joi, 16 septembrie 2021
	09.00 - 13.00
	14.30 - 16.30


	Termene de depunere
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