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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

699.710/OJ 699.710/OJ

luni, 22 noiembrie 2021 1

17.00 - 20.00 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 1

Coordonarea măsurilor statelor membre în contextul creșterii numărului de cazuri COVID-19 în UE -
Declarație a Comisiei 1

Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică  - Raport Hildegard Bentele
(A9-0280/2021) 1

Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027
- Raport Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 1

20.30 - 23.00 Dezbateri 2

Politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat  - Raport Tomasz Frankowski
(A9-0318/2021) 2

O strategie farmaceutică pentru Europa  - Raport Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 2

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură) 2

marţi, 23 noiembrie 2021 3

09.00 - 12.00 Dezbateri 3

Dezbatere comună - Politica agricolă comună (PAC) 3

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre și finanțate de FEGA și de FEADR  - Raport Peter Jahr (A8-0200/2019) 3

Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea  - Raport Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 3

Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente  - Raport Eric
Andrieu (A8-0198/2019) 4

12.00 - 13.15 Sesiune de votare 4

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

Voturi privind acordurile provizorii 4

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre
și finanțate de FEGA și de FEADR  - Raport Peter Jahr (A8-0200/2019) 4

Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea  - Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019) 4

Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente  - Raport Eric Andrieu
(A8-0198/2019) 4

Voturi unice 4

Procedurile de insolvență: înlocuirea anexelor A și B la regulament  - Raport Adrián Vázquez Lázara
(A9-0293/2021) 5

Statisticile integrate referitoare la ferme: contribuția Uniunii în temeiul CFM 2021-2027  - Raport Riho
Terras (A9-0310/2021) 5

Produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP): documentele cu informații
esențiale. Prelungirea regimului tranzitoriu  - Raport Jonás Fernández (A9-0297/2021) 5

Societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM): utilizarea
documentelor cu informații esențiale  - Raport Jonás Fernández (A9-0301/2021) 5

Politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat  - Raport Tomasz Frankowski
(A9-0318/2021) 5

Digitalizarea sistemului european de raportare, monitorizare și audit  - Raport Maria Grapini
(A9-0311/2021) 5



Cuprins

699.710/OJ 699.710/OJ

Votarea amendamentelor 5

Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică 5

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) - Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în
vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027 6

O strategie farmaceutică pentru Europa 6

15.00 - 20.00 Dezbateri 6

Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 octombrie 2021 - Declarații ale Consiliului European
și Comisiei 6

Situația din Belarus și de la granițele sale cu UE și consecințele umanitare și de securitate - Declarații ale
Consiliului și Comisiei 6

Condamnarea violenței polițienești față de romii din UE - Declarații ale Consiliului și Comisiei 6

Politicile și legislația privind migrația legală  - Raport Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 6

Procedura bugetară 2022: proiectul comun  - Raport Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021) 6

16.00  Anunțarea rezultatelor 6

20.30 - 22.30 Dezbateri 7

Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din perioada
30 noiembrie-3 decembrie 2021 - Declarație a Comisiei 7

Situația din Bosnia și Herțegovina - Declarații ale Consiliului și Comisiei 7

miercuri, 24 noiembrie 2021 8

09.00 - 11.50 Dezbateri 8

Rezultatele COP26 de la Glasgow - Declarații ale Consiliului și Comisiei 8

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă 8

Alocuțiunea Sviatlanei Țihanouskaia 8

12.30 - 13.45 Sesiune de votare 8

Bugetul general 8

Procedura bugetară 2022: proiectul comun  - Raport Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021) 8

A9-0327/2021  - Raport Pierre Larrouturou (A9-0327/2021) 8

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2021: doze suplimentare de vaccin pentru țările cu venituri mici și medii
inferioare, consolidarea UCPM și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor  - Raport Pierre Larrouturou
(A9-0329/2021) 8

Voturi finale 8

Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică  - Raport Hildegard Bentele
(A9-0280/2021) 9

Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027
- Raport Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 9

O strategie farmaceutică pentru Europa  - Raport Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 9

Votarea amendamentelor 9

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania 9

Politicile și legislația privind migrația legală 9

Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile 9

Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din perioada
30 noiembrie-3 decembrie 2021 9



Cuprins
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15.00 - 20.00 Dezbateri 9

Rolul UE în combaterea pandemiei de Covid-19: cum să vaccinăm întreaga lume - Dezbatere tematică
(articolul 162 din Regulamentul de procedură) 9

Starea uniunii energetice - Declarație a Comisiei 9

Drepturile fundamentale și statul de drept în Slovenia, cu accent pe întârzierea numirii procurorilor la
Parchetul European - Declarații ale Consiliului și Comisiei 10

16.30  Anunțarea rezultatelor 10

20.30 - 22.00 Dezbateri 10

Un plan de acțiune european împotriva bolilor rare - Declarație a Comisiei 10

Prezentarea raportului anual pe 2020 al Curții de Conturi 10

joi, 25 noiembrie 2021 11

09.00 - 12.00 Dezbateri 11

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și stadiul ratificării Convenției de la
Istanbul - Declarație a Comisiei 11

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

Situația din Somalia 11

Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner Group 11

Situația drepturilor omului în Camerun 11

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare 11

Decizie a comisiei de a iniția negocieri 11

Salariile minime adecvate în Uniunea Europeană  - Raport Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021) 11

Voturi finale 11

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania  -
Raport Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021) 12

Politicile și legislația privind migrația legală  - Raport Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 12

Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile - Propunere de rezoluție 12

Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din perioada
30 noiembrie-3 decembrie 2021 - Propunere de rezoluție 12

Voturi unice 12

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Filipinelor
- Raport Gilles Lebreton (A9-0300/2021) 12

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Jamaicăi  -
Raport Heidi Hautala (A9-0299/2021) 12

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Boliviei  -
Raport Heidi Hautala (A9-0307/2021) 12

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Pakistanului
- Raport Heidi Hautala (A9-0308/2021) 13

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Tunisiei  -
Raport Heidi Hautala (A9-0309/2021) 13

Propunere de rezoluție referitoare la siguranța parcărilor pentru tiruri în UE - Propunere de rezoluție 13

Votarea amendamentelor 13

Situația din Somalia 13

Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner Group 13

Situația drepturilor omului în Camerun 13



Cuprins
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13.00  Anunțarea rezultatelor 13

13.30 - 14.45 A doua sesiune de votare 13

Voturi finale 13

Situația din Somalia - Propuneri de rezoluție 13

Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner Group -
Propuneri de rezoluție 14

Situația drepturilor omului în Camerun - Propuneri de rezoluție 14

15.00 - 16.00 Dezbateri 14

Interpelare majoră (articolul 139 din Regulamentul de procedură) 14

G-001002/2020 14

Aglomerarea porturilor internaționale și creșterea costurilor de transport afectează UE - Declarație a
Comisiei 14

16.00  Anunțarea rezultatelor 14

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

Termene de depunere 18



luni, 22 noiembrie 2021

 

 

17.00 - 20.00     Dezbateri

1 1luni, 22 noiembrie 2021
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17.00 - 20.00 Dezbateri

20.30 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

96 À • Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți
implementarea digitală a drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

[2021/2620(RSP)]

142 • Coordonarea măsurilor statelor membre în contextul creșterii numărului de cazuri
COVID-19 în UE

Declarație a Comisiei

[2021/2984(RSP)]

73 À • Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică

Raport Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Raport referitor la o strategie europeană privind materiile prime de importanță critică

[2021/2011(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

78 À • Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului
financiar multianual 2021-2027

Raport Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Raport referitor la revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a
cadrului financiar multianual 2021-2027

[2021/2162(INI)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar



20.30 - 23.00     Dezbateri

2 2luni, 22 noiembrie 2021
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82 • Politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat

Raport Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Raport referitor la politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat

[2021/2058(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

71 À • O strategie farmaceutică pentru Europa

Raport Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Raport referitor la o strategie farmaceutică pentru Europa

[2021/2013(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)



marţi, 23 noiembrie 2021

 

 

09.00 - 12.00     Dezbateri
 
Dezbatere comună - Politica agricolă comună (PAC)

3 3marţi, 23 noiembrie 2021
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09.00 - 12.00 Dezbateri

12.00 - 13.15 Sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

16.00 Anunțarea rezultatelor

20.30 - 22.30 Dezbateri

84 À«««I • Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a
fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care
urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune
(planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale
Parlamentului European și ale Consiliului

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Dezbatere: 20/10/2020, votare: 23/10/2020)

85 À«««I • Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea

Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Dezbatere: 20/10/2020, votare: 23/10/2020)



 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

12.00 - 13.15     Sesiune de votare

4 4marţi, 23 noiembrie 2021
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86 À«««I • Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor
regulamente

Raport Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei
organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr.
1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare,
a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea,
etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole
aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din
domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a
Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul
agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Dezbatere: 20/10/2020, votare: 23/10/2020)

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

147 • Voturi privind acordurile provizorii

84 À«««I - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre și finanțate de FEGA și de FEADR

Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Dezbatere: 20/10/2020, votare: 23/10/2020)

85 À«««I - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea

Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Dezbatere: 20/10/2020, votare: 23/10/2020)

86 À«««I - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente

Raport Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Dezbatere: 20/10/2020, votare: 23/10/2020)

148 • Voturi unice



5 5marţi, 23 noiembrie 2021
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87 «««I - Procedurile de insolvență: înlocuirea anexelor A și B la regulament

Raport Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a
anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

107 «««I - Statisticile integrate referitoare la ferme: contribuția Uniunii în temeiul CFM 2021-2027

Raport Riho Terras (A9-0310/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate
referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

111 «««I - Produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP): documentele cu
informații esențiale. Prelungirea regimului tranzitoriu

Raport Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile
de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau
care vând astfel de unități

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

110 «««I - Societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM):
utilizarea documentelor cu informații esențiale

Raport Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile
de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

82 - Politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat

Raport Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

79 À - Digitalizarea sistemului european de raportare, monitorizare și audit

Raport Maria Grapini (A9-0311/2021)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind digitalizarea sistemului european de raportare,
monitorizare și audit

[2021/2054(INL)]

Comisia pentru control bugetar

149 • Votarea amendamentelor

158 • Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică

Raport Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

 

16.00      Anunțarea rezultatelor
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159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) - Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării
în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027

160 • O strategie farmaceutică pentru Europa

Raport Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

131 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 octombrie 2021

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2021/2895(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

143 • Situația din Belarus și de la granițele sale cu UE și consecințele umanitare și de
securitate

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2985(RSP)]

121 • Condamnarea violenței polițienești față de romii din UE

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2907(RSP)]

83 À • Politicile și legislația privind migrația legală

Raport Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la politicile și legislația
privind migrația legală

[2020/2255(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

75 • Procedura bugetară 2022: proiectul comun

Raport Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2022 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară



20.30 - 22.30     Dezbateri

7 7marţi, 23 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

69 À • Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de
la Geneva, din perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021

Declarație a Comisiei

[2021/2769(RSP)]

130 • Situația din Bosnia și Herțegovina

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2974(RSP)]



miercuri, 24 noiembrie 2021

 

 

09.00 - 11.50     Dezbateri

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 13.45     Sesiune de votare

8 8miercuri, 24 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 13.45 Sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

16.30 Anunțarea rezultatelor

20.30 - 22.00 Dezbateri

132 • Rezultatele COP26 de la Glasgow

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2975(RSP)]

133 • Alocuțiunea Sviatlanei Țihanouskaia

150 • Bugetul general

75 - Procedura bugetară 2022: proiectul comun

Raport Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară

94 - A9-0327/2021

Raport Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Raport referitor la poziția Consiliului asupra proiectului de buget rectificativ nr. 5/2021 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2021: sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Comisia pentru bugete

108 - Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2021: doze suplimentare de vaccin pentru țările cu venituri mici și
medii inferioare, consolidarea UCPM și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor

Raport Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2021 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2021: Doze suplimentare de vaccin pentru țările cu venituri mici și medii
inferioare, consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii și alte ajustări ale cheltuielilor și
veniturilor

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Comisia pentru bugete

151 • Voturi finale



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

9 9miercuri, 24 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

73 À - Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică

Raport Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

78 À - Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual
2021-2027

Raport Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

71 À - O strategie farmaceutică pentru Europa

Raport Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

152 • Votarea amendamentelor

161 • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal -
Spania

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Comisia pentru bugete

162 • Politicile și legislația privind migrația legală

Raport Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

163 • Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Propunere de rezoluție
[2021/2620(RSP)]

164 • Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din
perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021

Propunere de rezoluție
[2021/2769(RSP)]

117 • Rolul UE în combaterea pandemiei de Covid-19: cum să vaccinăm întreaga lume

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2021/2926(RSP)]

135 • Starea uniunii energetice

Declarație a Comisiei

[2021/2976(RSP)]



 

16.30      Anunțarea rezultatelor

 

20.30 - 22.00     Dezbateri

10 10miercuri, 24 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Drepturile fundamentale și statul de drept în Slovenia, cu accent pe întârzierea
numirii procurorilor la Parchetul European

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2978(RSP)]

Votarea va avea loc în decembrie

124 • Un plan de acțiune european împotriva bolilor rare

Declarație a Comisiei

[2021/2940(RSP)]

113 • Prezentarea raportului anual pe 2020 al Curții de Conturi

[2021/2929(RSP)]

În prezența lui Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi



joi, 25 noiembrie 2021

 

 

09.00 - 12.00     Dezbateri

 

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

11 11joi, 25 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

09.00 - 12.00 Dezbateri

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare

13.00 Anunțarea rezultatelor

13.30 - 14.45 A doua sesiune de votare

15.00 - 16.00 Dezbateri

16.00 Anunțarea rezultatelor

137 • Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și stadiul
ratificării Convenției de la Istanbul

Declarație a Comisiei

[2021/2979(RSP)]

139 À • Situația din Somalia

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate,
îndeosebi Wagner Group

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Situația drepturilor omului în Camerun

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Decizie a comisiei de a iniția negocieri

169 «««I - Salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

Raport Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile
minime adecvate în Uniunea Europeană

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

153 • Voturi finale



12 12joi, 25 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

109 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal -
Spania

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea
Spaniei – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Comisia pentru bugete

83 À - Politicile și legislația privind migrația legală

Raport Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

[2020/2255(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

96 À - Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Propunere de rezoluție

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din
perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021

Propunere de rezoluție

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Voturi unice

93 « - Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea
Filipinelor

Raport Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre ale Uniunii Europene
să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Filipinelor la Convenția de la Haga din 1980 asupra
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice

92 « - Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea
Jamaicăi

Raport Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să accepte, în
interesul Uniunii Europene, aderarea Jamaicăi la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale
răpirii internaționale de copii

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice

91 « - Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea
Boliviei

Raport Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să accepte, în
interesul Uniunii Europene, aderarea Boliviei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale
răpirii internaționale de copii

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice



 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.30 - 14.45     A doua sesiune de votare

13 13joi, 25 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

90 « - Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea
Pakistanului

Raport Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre ale Uniunii Europene
să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Pakistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice

89 « - Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea
Tunisiei

Raport Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să accepte, în
interesul Uniunii Europene, aderarea Tunisiei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale
răpirii internaționale de copii

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice

127 - Propunere de rezoluție referitoare la siguranța parcărilor pentru tiruri în UE

Propunere de rezoluție

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Articolul 227 din Regulamentul de procedură

155 • Votarea amendamentelor

165 • Situația din Somalia

Propuneri de rezoluție
[2021/2981(RSP)]

166 • Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner
Group

Propuneri de rezoluție
[2021/2982(RSP)]

167 • Situația drepturilor omului în Camerun

Propuneri de rezoluție
[2021/2983(RSP)]

156 • Voturi finale

139 À - Situația din Somalia

Propuneri de rezoluție

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021,
B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Dezbateri
 

Interpelare majoră (articolul 139 din Regulamentul de procedură)

 

16.00      Anunțarea rezultatelor

14 14joi, 25 noiembrie 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

140 À - Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner
Group

Propuneri de rezoluție

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021,
B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Situația drepturilor omului în Camerun

Propuneri de rezoluție

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021,
B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Aglomerarea porturilor internaționale și creșterea costurilor de transport afectează
UE

Declarație a Comisiei

[2021/2980(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

15 15

699.710/OJ 699.710/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 22 noiembrie 2021

 

17.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

marţi, 23 noiembrie 2021

 

09.00 - 12.00

 

15.00 - 20.00

 

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

699.710/OJ 699.710/OJ

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori  (3 x 6') :18'

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

Autor (comisie) :5'

Deputați :60'

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (2 x 6') :12'

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

Deputați :60'

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportori pentru aviz (6 x 1') :6'

Deputați :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :15'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :25'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :45'

Preşedintele Comisiei pentru bugete :6'

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

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Deputați :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



20.30 - 22.30

 

 

miercuri, 24 noiembrie 2021

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 22.00

 

 

joi, 25 noiembrie 2021

 

09.00 - 12.00

 

15.00 - 16.00

 

17 17Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

699.710/OJ 699.710/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :20'

Deputați :60'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputați :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :25'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile) :10'

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) :25'

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

:1'

Deputați :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) :15'

Autorul (interpelări majore) :2'

Deputați :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Termene de depunere

 
 

luni, 22 noiembrie 2021

 

 

marţi, 23 noiembrie 2021

 

18 18Termene de depunere

699.710/OJ 699.710/OJ

96 À • Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a
drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000071/2021 - B9-0041/21)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 17 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 22 noiembrie, 19.00

73 À • Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică  - Raport Hildegard Bentele
(A9-0280/2021)

- Amendamente miercuri, 17 noiembrie, 13.00

78 À • Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-
2027  - Raport Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

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

miercuri, 17 noiembrie, 13.00

71 À • O strategie farmaceutică pentru Europa  - Raport Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

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

miercuri, 17 noiembrie, 13.00

84 À • Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele
membre și finanțate de FEGA și de FEADR  - Raport Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 17 noiembrie, 13.00

85 À • Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea  - Raport Ulrike Müller (A8-0199/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 17 noiembrie, 13.00

86 À • Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente  - Raport Eric
Andrieu (A8-0198/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 17 noiembrie, 13.00

79 À • Digitalizarea sistemului european de raportare, monitorizare și audit  - Raport Maria Grapini
(A9-0311/2021)

- Amendamente miercuri, 17 noiembrie, 13.00

83 À • Politicile și legislația privind migrația legală  - Raport Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

- Amendamente miercuri, 17 noiembrie, 13.00

69 À • Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din
perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021 - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 17 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 22 noiembrie, 19.00



miercuri, 24 noiembrie 2021

 

 

joi, 25 noiembrie 2021

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

19 19Termene de depunere

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Drepturile fundamentale și statul de drept în Slovenia, cu accent pe întârzierea numirii procurorilor la
Parchetul European - Declarații ale Consiliului și Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 8 decembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 13 decembrie, 19.00

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

139 À • Situația din Somalia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 22 noiembrie, 20.00

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

miercuri, 24 noiembrie, 13.00

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

miercuri, 24 noiembrie, 14.00

140 À • Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner Group

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 22 noiembrie, 20.00

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

miercuri, 24 noiembrie, 13.00

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

miercuri, 24 noiembrie, 14.00

141 À • Situația drepturilor omului în Camerun

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 22 noiembrie, 20.00

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

miercuri, 24 noiembrie, 13.00

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

miercuri, 24 noiembrie, 14.00

109 À • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania  -
Raport Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

- Amendamente joi, 18 noiembrie, 13.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 19 noiembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 22 noiembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 23 noiembrie, 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, 24 noiembrie, 19.00
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