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Legendă a procedurilor
 

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

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

1. A treia lectură

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

2. Aprobare

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

3. A doua lectură

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

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

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

5. Prima lectură

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

6. Aprobare

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

7. Alte proceduri

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

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



Cuprins

Cuprins
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luni, 4 octombrie 2021 1

17.00 - 22.00 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul
realizării Agendei 2030  - Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021) 1

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale  - Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021) 1

Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor  - Raport Elena
Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021) 1

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate  - Raport Alex Agius Saliba
(A9-0261/2021) 1

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către
„viziunea zero”  - Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021) 1

Prezentare succintă a următorului raport: 2

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană  - Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021) 2

marţi, 5 octombrie 2021 3

09.00 - 13.00 Dezbateri 3

Viitorul relațiilor UE-SUA  - Raport Tonino Picula (A9-0250/2021) 3

Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora - Declarație a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 3

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare 3

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

Vot privind acordul provizoriu 3

Mediu: Regulamentul Aarhus  - Raport Christian Doleschal (A9-0152/2021) 3

Voturi unice 3

Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit și stabilirea
componenței numerice a acesteia 3

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE/Groenlanda și Danemarca  - Recomandare Pierre
Karleskind (A9-0233/2021) 4

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE/Groenlanda și Danemarca (rezoluție)  -
Raport Pierre Karleskind (A9-0235/2021) 4

Reînnoirea mandatului dnei Julia Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene 4

Numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)  - Raport Irene Tinagli
(A9-0272/2021) 4

Suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse
industriale în Insulele Canare  - Raport Younous Omarjee (A9-0267/2021) 4

Voturi privind amendamentele 4

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul
realizării Agendei 2030 4

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale 4

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Impactul violenței în cuplu și al drepturilor
privind încredințarea asupra femeilor și copiilor 4

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către
„viziunea zero” 5

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană 5
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15.00 - 20.00 Dezbateri 5

Autoritatea UE pentru Anticiparea și Soluționarea Urgențelor Sanitare: asigurarea unei abordări coordonate
la nivelul UE pentru viitoarele crize sanitare și rolul Parlamentului European în acest proces - Declarații ale
Consiliului și Comisiei 5

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia  -
Raport György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021) 5

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE  - Raport Urmas Paet (A9-0234/2021) 5

Situația umanitară în Tigray - Declarație a Comisiei 5

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate  - Raport Anna Fotyga
(A9-0239/2021) 5

16.30  Anunțarea rezultatelor 6

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare 6

Voturi finale 6

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul
realizării Agendei 2030  - Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021) 6

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale  - Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021) 6

Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor  - Raport Elena
Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021) 6

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către
„viziunea zero”  - Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021) 6

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană  - Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021) 6

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțele
active, inclusiv clorotoluron și difenoconazol 6

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii tehnice de
examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care
contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și
pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte
obiective de mediu 6

Votarea amendamentelor 6

Viitorul relațiilor UE-SUA 7

20.30 - 23.00 Dezbateri 7

Evaluarea măsurilor Uniunii pentru sectorul turismului din UE pe măsură ce sezonul estival se apropie de
sfârșit - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000054/2021 - B9-0036/21) 7

Dezinformarea și rolul platformelor sociale - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000060/2021 -
B9-0038/21) 7

miercuri, 6 octombrie 2021 8

09.00  Anunțarea rezultatelor 8

09.00 - 13.00 Dezbatere (sau după anunțarea rezultatelor) 8

Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și consumatori: rolul eficienței
energetice și al energiei din surse regenerabile și necesitatea de a combate sărăcia energetică - Declarații ale
Consiliului și Comisiei 8

13.00 - 14.45 Prima sesiune de votare 8

Vot final 8

Viitorul relațiilor UE-SUA  - Raport Tonino Picula (A9-0250/2021) 8

Voturi privind amendamentele 8

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Raportul privind execuția
fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia 8

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE 8
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Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate 8

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate 8

15.00 - 20.00 Dezbateri 9

Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea
obligațiilor fiscale - Declarații ale Consiliului și Comisiei 9

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru
codul de conduită)  - Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021) 9

Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea - Declarație a Comisiei 9

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020  - Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021) 9

19.00  Anunțarea rezultatelor 9

20.00 - 21.45 A doua sesiune de votare 9

Voturi privind amendamentele 9

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020 9

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru
codul de conduită) 9

Voturi finale 9

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia  -
Raport György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021) 9

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE  - Raport Urmas Paet (A9-0234/2021) 10

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate  - Raport Anna Fotyga
(A9-0239/2021) 10

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate  - Raport Alex Agius Saliba
(A9-0261/2021) 10

20.30 - 21.30 Dezbatere 10

Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului transfrontalier european - Întrebare
cu solicitare de răspuns oral (O-000061/2021 - B9-0037/21) 10

joi, 7 octombrie 2021 11

09.00  Anunțarea rezultatelor 11

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor) 11

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene  - Raport Elena Yoncheva (A8-0392/2016) 11

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 11

Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice 11

Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda 11

Legea privind avortul din Texas, SUA 11

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare 12

Voturi finale 12

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020  - Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021) 12

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru
codul de conduită)  - Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021) 12

Voturi privind amendamentele 12

Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice 12

Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda 12

Legea privind avortul din Texas, SUA 12

Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora 12

Situația umanitară în Tigray 12
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13.00  Anunțarea rezultatelor 12

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare 12

Voturi finale 12

Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice - Propuneri de
rezoluție 12

Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda - Propuneri de rezoluție 13

Legea privind avortul din Texas, SUA - Propuneri de rezoluție 13

Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora - Propuneri de rezoluție 13

Situația umanitară în Tigray - Propuneri de rezoluție 13

16.30  Anunțarea rezultatelor 13

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 15

Termene de depunere 17



luni, 4 octombrie 2021

 

 

17.00 - 22.00     Dezbateri

1 1luni, 4 octombrie 2021
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17.00 - 22.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

55 À • Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de
dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030

Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Raport referitor la rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în
țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030

[2020/2274(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

48 À • Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești
și judiciare în procedurile penale

Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Raport referitor la inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile
polițienești și judiciare în procedurile penale

[2020/2016(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

47 À • Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și
copiilor

Raport Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Raport referitor la impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra
femeilor și copiilor

[2019/2166(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

20 À • Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

Raport Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Raport referitor la protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții
învățate

[2020/2209(INI)]

Comisia pentru petiții

50 À • Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind
următorii pași către „viziunea zero”

Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021)

Raport referitor la cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 -
Recomandări privind următorii pași către „Viziunea zero

[2021/2014(INI)]

Comisia pentru transport și turism



Prezentare succintă a următorului raport:
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42 À • Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Raport referitor la refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană: evaluare și
etapele următoare

[2019/2178(INI)]

Comisia pentru pescuit



marţi, 5 octombrie 2021

 

 

09.00 - 13.00     Dezbateri

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

3 3marţi, 5 octombrie 2021
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09.00 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

16.30 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

45 À • Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)

Raport referitor viitorul relațiilor UE-SUA

[2021/2038(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

53 À • Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Vot privind acordul provizoriu

30 À«««I - Mediu: Regulamentul Aarhus

Raport Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea
Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006
privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus
privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul
mediului

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 19/05/2021, votare: 20/05/2021)

117 • Voturi unice

154 À - Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit și stabilirea
componenței numerice a acesteia

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE/Groenlanda și Danemarca

Recomandare Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și
Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în
aplicare a acordului

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Comisia pentru pescuit

27 - Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE/Groenlanda și Danemarca
(rezoluție)

Raport Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil
dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte,
precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului

[2021/0037M(NLE)]

Comisia pentru pescuit

74 - Reînnoirea mandatului dnei Julia Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Raport Irene Tinagli (A9-0272/2021)

RAPORT referitor la propunerea de numire a președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și
Piețe (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

103 « - Suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor
produse industriale în Insulele Canare

Raport Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a taxelor
autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare regională

121 • Voturi privind amendamentele

122 • Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în
contextul realizării Agendei 2030

Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Comisia pentru dezvoltare

123 • Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale

Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Impactul violenței în cuplu și al
drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

5 5marţi, 5 octombrie 2021
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126 • Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași
către „viziunea zero”

Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Comisia pentru transport și turism

127 • Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Comisia pentru pescuit

151 • Autoritatea UE pentru Anticiparea și Soluționarea Urgențelor Sanitare: asigurarea
unei abordări coordonate la nivelul UE pentru viitoarele crize sanitare și rolul
Parlamentului European în acest proces

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2916(RSP)]

54 À • Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru
refugiații din Turcia

Raport György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Raport referitor la raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului
pentru refugiații din Turcia

[2020/2045(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru bugete

46 À • Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)

Raport referitor la situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

[2020/2256(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

108 À • Situația umanitară în Tigray

Declarație a Comisiei

[2021/2902(RSP)]

14 À • Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

Raport Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Raport referitor la regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de
securitate

[2020/2112(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



16.30      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare

6 6marţi, 5 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

118 • Voturi finale

55 À - Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în
contextul realizării Agendei 2030

Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

48 À - Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale

Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

47 À - Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor

Raport Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

50 À - Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași
către „viziunea zero”

Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Comisia pentru transport și turism

42 À - Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Comisia pentru pescuit

101 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
substanțele active, inclusiv clorotoluron și difenoconazol

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept
activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la
schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Votarea amendamentelor



 

20.30 - 23.00     Dezbateri

7 7marţi, 5 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

120 • Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

51 • Evaluarea măsurilor Uniunii pentru sectorul turismului din UE pe măsură ce
sezonul estival se apropie de sfârșit

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Comisia pentru transport și turism
Comisia
Evaluarea măsurilor Uniunii pentru sectorul turismului din UE pe măsură ce sezonul estival se apropie de
sfârșit

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformarea și rolul platformelor sociale

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene,
inclusiv privind dezinformarea
Comisia
Dezinformarea și rolul platformelor de socializare

[2021/2870(RSP)]



miercuri, 6 octombrie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbatere (sau după anunțarea rezultatelor)

 

13.00 - 14.45     Prima sesiune de votare

8 8miercuri, 6 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbatere (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.45 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.45 A doua sesiune de votare

20.30 - 21.30 Dezbatere

110 • Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și
consumatori: rolul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și
necesitatea de a combate sărăcia energetică

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2904(RSP)]

130 • Vot final

45 À - Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

131 • Voturi privind amendamentele

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Raportul privind
execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

134 • Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

135 • Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

Raport Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

150 • Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

Raport Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Comisia pentru petiții



15.00 - 20.00     Dezbateri

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.45     A doua sesiune de votare

9 9miercuri, 6 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

156 À • Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor,
evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2922(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

44 À • Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma
Grupului de lucru pentru codul de conduită)

Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Raport referitor la reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv
reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)

[2020/2258(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

148 • Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea

Declarație a Comisiei

[2021/2911(RSP)]

43 À • Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2020

[2020/2122(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

136 • Voturi privind amendamentele

137 • Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

138 • Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru
pentru codul de conduită)

Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

139 • Voturi finale

54 À - Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

Raport György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru bugete



 

20.30 - 21.30     Dezbatere

10 10miercuri, 6 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

46 À - Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

14 À - Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

Raport Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

20 À - Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

Raport Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Comisia pentru petiții

109 • Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului
transfrontalier european

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Comisia pentru dezvoltare regională
Consiliul
Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului transfrontalier european

[2021/2886(RSP)]



joi, 7 octombrie 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)

11 11joi, 7 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/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

16.30 Anunțarea rezultatelor

97 À«««I • Agenția pentru Azil a Uniunii Europene

Raport Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.
439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

111 À • Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase
și etnice

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Legea privind avortul din Texas, SUA

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare

 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare

12 12joi, 7 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

140 • Voturi finale

43 À - Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

[2020/2122(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

44 À - Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru
pentru codul de conduită)

Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

[2020/2258(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

141 • Voturi privind amendamentele

142 • Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

Propuneri de rezoluție
[2021/2905(RSP)]

143 • Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Propuneri de rezoluție
[2021/2906(RSP)]

144 • Legea privind avortul din Texas, SUA

Propuneri de rezoluție
[2021/2910(RSP)]

145 • Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

Propuneri de rezoluție
[2021/2881(RSP)]

146 • Situația umanitară în Tigray

Propuneri de rezoluție
[2021/2902(RSP)]

147 • Voturi finale

111 À - Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

Propuneri de rezoluție

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16.30      Anunțarea rezultatelor

13 13joi, 7 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

112 À - Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Propuneri de rezoluție

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Legea privind avortul din Texas, SUA

Propuneri de rezoluție

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

Propuneri de rezoluție

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Situația umanitară în Tigray

Propuneri de rezoluție

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

14 14

698.067/OJ 698.067/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 4 octombrie 2021

 

17.00 - 22.00

 

 

marţi, 5 octombrie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

698.067/OJ 698.067/OJ

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (6 x 6') :36'

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

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

Deputați :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'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Deputați :165'

PPE : 40', S&D : 33', Renew : 22' 30, Verts/ALE : 17' 30, ID : 17', ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 9' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (5 x 6') :30'

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

Deputați :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'

Deputați :90' 30

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



miercuri, 6 octombrie 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 21.30

 

 

joi, 7 octombrie 2021

 

09.00 - 13.00

 

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

698.067/OJ 698.067/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputați :165'

PPE : 40', S&D : 33', Renew : 22' 30, Verts/ALE : 17' 30, ID : 17', ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 9' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (2 x 6') :12'

Deputați :180'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Autor (comisie) :5'

Deputați :45'

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

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

:1'

Deputați :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'



Termene de depunere

 
 

luni, 4 octombrie 2021

 

 

marţi, 5 octombrie 2021

 

17 17Termene de depunere

698.067/OJ 698.067/OJ

55 À • Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în
contextul realizării Agendei 2030  - Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

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

miercuri, 29 septembrie, 13.00

48 À • Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale  - Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021)

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

miercuri, 29 septembrie, 13.00

47 À • Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor  - Raport
Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

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

miercuri, 29 septembrie, 13.00

20 À • Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate  - Raport Alex Agius Saliba
(A9-0261/2021)

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

luni, 4 octombrie, 19.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire marţi, 5 octombrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți marţi, 5 octombrie, 16.00

50 À • Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către
„viziunea zero”  - Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021)

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

miercuri, 29 septembrie, 13.00

42 À • Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană  - Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

- Amendamente miercuri, 29 septembrie, 13.00

45 À • Viitorul relațiilor UE-SUA  - Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)

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

vineri, 1 octombrie, 12.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 4 octombrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 4 octombrie, 19.00

53 À • Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora - Declarație a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 4 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 6 octombrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 6 octombrie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 6 octombrie, 16.00



 

miercuri, 6 octombrie 2021

 

18 18Termene de depunere

698.067/OJ 698.067/OJ

30 À • Mediu: Regulamentul Aarhus  - Raport Christian Doleschal (A9-0152/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 29 septembrie, 13.00

154 À • Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit și stabilirea
componenței numerice a acesteia

- Amendamente luni, 4 octombrie, 17.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 4 octombrie, 21.00

54 À • Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia  -
Raport György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

- Amendamente miercuri, 29 septembrie, 13.00

46 À • Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE  - Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)

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

vineri, 1 octombrie, 12.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 4 octombrie, 12.00

108 À • Situația umanitară în Tigray - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 4 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 6 octombrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 6 octombrie, 11.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 6 octombrie, 16.00

14 À • Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate  - Raport Anna Fotyga
(A9-0239/2021)

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

miercuri, 29 septembrie, 13.00

101 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
substanțele active, inclusiv clorotoluron și difenoconazol

- Amendamente luni, 4 octombrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 4 octombrie, 19.00

102 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept
activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la
schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

- Amendamente luni, 4 octombrie, 12.00

- Cereri de vot separat și pe părți luni, 4 octombrie, 19.00

156 À • Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și
evitarea obligațiilor fiscale - Declarații ale Consiliului și Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 13 octombrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 18 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 18 octombrie, 20.00

44 À • Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru
codul de conduită)  - Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

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

miercuri, 29 septembrie, 13.00
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43 À • Uniunea bancară - raportul anual pe 2020  - Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

- Amendamente miercuri, 29 septembrie, 13.00

97 À • Agenția pentru Azil a Uniunii Europene  - Raport Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Stabilirea termenelor

111 À • Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 4 octombrie, 20.00

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

miercuri, 6 octombrie, 13.00

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

miercuri, 6 octombrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 6 octombrie, 19.00

112 À • Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 4 octombrie, 20.00

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

miercuri, 6 octombrie, 13.00

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

miercuri, 6 octombrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 6 octombrie, 19.00

114 À • Legea privind avortul din Texas, SUA

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 4 octombrie, 20.00

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

miercuri, 6 octombrie, 13.00

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

miercuri, 6 octombrie, 14.00

- Cereri de vot separat și pe părți miercuri, 6 octombrie, 19.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 1 octombrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 4 octombrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 5 octombrie, 19.00

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare
a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 6 octombrie, 19.00
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