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Legendă a procedurilor
 

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

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

1. A treia lectură

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

2. Aprobare

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

3. A doua lectură

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

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

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

5. Prima lectură

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

6. Aprobare

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

7. Alte proceduri

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

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



Cuprins

Cuprins
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miercuri, 23 martie 2022 1

15.00 - 17.30 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 1

Refugiații din Europa: CARE  - Raport: 1

Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în lumina războiului din
Ucraina  - Raport: 1

Acordul dintre UE și Moldova privind activitățile operative desfășurate de Frontex  - Recomandare 1

Dezbatere comună - Reuniuni ale Consiliului European 1

Informare privind reuniunea Consiliului European de la Paris din 10 martie 2022 - Declarații ale
Consiliului European și Comisiei 1

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022 - Declarații ale Consiliului și ale
Comisiei 1

17.30 - 18.30 2

Alocuțiune susținută de Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei 2

18.30 - 24.00 (sau după alocuțiunea susținută de prim-ministrul Canadei) 2

Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea alimentară în interiorul și în afara
UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia - Declarații ale Consiliului și ale Comisiei 2

Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite  - Raport: Johan Van
Overtveldt (A9-0240/2021) 2

Regulamentul privind roamingul (reformare)  - Raport: Angelika Winzig (A9-0286/2021) 2

„Suisse Secrets"  - Cum să impunem standarde de combatere a spălării banilor țărilor terțe - Declarații ale
Consiliului și ale Comisiei 2

Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova  - Raport: Markéta Gregorová (A9-0043/2022) 2

CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a
conflictului de interese  - Raport: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022) 2

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură) 3

joi, 24 martie 2022 4

08.30 - 11.00 4

Energia UE - Acțiune comună la nivel european pentru o energie la prețuri mai accesibile, mai sigură și mai
durabilă - Declarații ale Consiliului și ale Comisiei 4

Actualizare din partea Comisiei și a Consiliului privind situația exercițiului de modernizare a Tratatului
privind Carta energiei - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000009/2022 - B9-0009/22)
(O-000008/2022 - B9-0008/22) 4

11.00 - 11.30 4

Refugiații din Europa: CARE  - Raport: 4

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor 4

Refugiații din Europa: CARE  - Raport: 4

Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în lumina războiului din
Ucraina  - Raport: 5

Acordul dintre UE și Moldova privind activitățile operative desfășurate de Frontex  - Recomandare 5

Anunțarea numirilor în comisii 5

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2023 5

Cerere de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz  - Raport: Gilles Lebreton (A9-0057/2022) 5



Cuprins
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Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos  - Raport: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022) 5

Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite  - Raport: Johan Van
Overtveldt (A9-0240/2021) 5

Regulamentul privind roamingul (reformare)  - Raport: Angelika Winzig (A9-0286/2021) 5

Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova  - Raport: Markéta Gregorová (A9-0043/2022) 5

Sistemul informatizat de comunicare în domeniul cooperării judiciare în cadrul procedurilor civile și penale
transfrontaliere (sistemul e-CODEX)  - Raport: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Italia  - Raport: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0046/2022) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Italia  - Raport: Juan Fernando
López Aguilar (A9-0050/2022) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Italia  - Raport:
Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Grecia  -
Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022) 6

Acordul dintre UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru
titularii de pașapoarte obișnuite  - Recomandare Paulo Rangel (A9-0029/2022) 6

Acordul dintre UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a
titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale  - Recomandare Paulo Rangel (A9-0030/2022) 7

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/007 FR/Selecta - Franța  - Raport:
Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022) 7

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: niveluri
maxime pentru reziduurile de flutianil 7

Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea alimentară în interiorul și în afara
UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia - Propuneri de rezoluție 7

CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a
conflictului de interese  - Raport: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022) 7

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 9

Termene de depunere 11



miercuri, 23 martie 2022

 

 

15.00 - 17.30     

 

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din

Regulamentul de procedură)

 
Dezbatere comună - Reuniuni ale Consiliului European
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15.00 - 17.30 Dezbateri

17.30 - 18.30 Dezbateri

18.30 - 24.00 (sau după alocuțiunea susținută de prim-ministrul Canadei)

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

52 À«««I • Refugiații din Europa: CARE

Raport:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

53 À«««I • Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în
lumina războiului din Ucraina

Raport:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

58 ««« • Acordul dintre UE și Moldova privind activitățile operative desfășurate de
Frontex

Recomandare

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

43 • Informare privind reuniunea Consiliului European de la Paris din 10 martie
2022

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2022/2570(RSP)]

19 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2532(RSP)]



Sfârşitul dezbaterii comune

 

17.30 - 18.30     

 

18.30 - 24.00     (sau după alocuțiunea susținută de prim-ministrul Canadei)
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55 • Alocuțiune susținută de Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

50 À • Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea
alimentară în interiorul și în afara UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către
Rusia

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

Raport: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor
distribuite

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À«««I • Regulamentul privind roamingul (reformare)

Raport: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii
(reformare)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

41 • „Suisse Secrets"  - Cum să impunem standarde de combatere a spălării banilor
țărilor terțe

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova

Raport: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului
privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

5 À • CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE
împotriva fraudei și a conflictului de interese

Raport: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Raport referitor la CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea
fondurilor UE împotriva fraudei și a conflictului de interese

[2020/2126(INI)]

Comisia pentru control bugetar
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2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)



joi, 24 martie 2022

 

 

08.30 - 11.00     

 

11.00 - 11.30     

 

11.30 - 13.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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08.30 - 11.00 Dezbateri

11.00 - 11.30 Dezbateri

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor

47 • Energia UE - Acțiune comună la nivel european pentru o energie la prețuri mai
accesibile, mai sigură și mai durabilă

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2589(RSP)]

31 • Actualizare din partea Comisiei și a Consiliului privind situația exercițiului de
modernizare a Tratatului privind Carta energiei

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Bernd Lange (O-000009/2022 - B9-0009/22)
Comisia pentru comerț internațional
Consiliul
Informații actualizate din partea Consiliului privind situația actuală a exercițiului de modernizare a
Tratatului privind Carta energiei

Bernd Lange (O-000008/2022 - B9-0008/22)
Comisia pentru comerț internațional
Comisia
Informații actualizate din partea Comisiei privind situația actuală a exercițiului de modernizare a
Tratatului privind Carta energiei

[2022/2510(RSP)]

52 À«««I • Refugiații din Europa: CARE

Raport:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

52 À«««I - Refugiații din Europa: CARE

Raport:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională



5 5joi, 24 martie 2022

729.736/OJ 729.736/OJ

53 À«««I - Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în lumina războiului din
Ucraina

Raport:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

58 ««« - Acordul dintre UE și Moldova privind activitățile operative desfășurate de Frontex

Recomandare

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

48 • Anunțarea numirilor în comisii

51 À - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2023

[2022/2591(RSO)]

57 - Cerere de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz

Raport: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz

[2021/2256(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

56 - Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

[2021/2225(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

16 À«««I - Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

Raport: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À«««I - Regulamentul privind roamingul (reformare)

Raport: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

37 À«««I - Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova

Raport: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Comisia pentru comerț internațional
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15 À«««I - Sistemul informatizat de comunicare în domeniul cooperării judiciare în cadrul procedurilor civile și
penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX)

Raport: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem
informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de
modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

[COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

24 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Italia

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Italia

[14836/2021 - C9-0002/2022 - 2021/0806(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

21 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Italia

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Italia

[14837/2021 - C9-0003/2022 - 2021/0807(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

22 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Italia

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Italia

[14838/2021 - C9-0004/2022 - 2021/0808(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

20 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Grecia

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Grecia

[14839/2021 - C9-0005/2022 - 2021/0809(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

29 ««« - Acordul dintre UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere
pentru titularii de pașapoarte obișnuite

Recomandare Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei de modificare a Acordului dintre
Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză
de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

[COM(2018)0175 -  - 13448/1/2018 - C9-0416/2021 - 2018/0084(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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28 ««« - Acordul dintre UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a
titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

Recomandare Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei de modificare a Acordului dintre
Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză
de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

[COM(2018)0177 -  - 13445/1/2018 - C9-0415/2021 - 2018/0086(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

17 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/007 FR/Selecta - Franța

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

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
Franței – EGF/2021/007 FR/Selecta

[COM(2022)0035 - C9-0036/2022 - 2022/0023(BUD)]

Comisia pentru bugete

54 À - Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură:
niveluri maxime pentru reziduurile de flutianil

B9-0168/2022

[2022/2524(RPS)]

50 À - Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea alimentară în interiorul și
în afara UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia

Propuneri de rezoluție

RC B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022,
B9-0166/2022, B9-0167/2022

[2022/2593(RSP)]

5 À - CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a
conflictului de interese

Raport: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

[2020/2126(INI)]

Comisia pentru control bugetar



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

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

procedură)

 
 

miercuri, 23 martie 2022

 

15.00 - 17.30

 

17.30 - 18.30

 

18.30 - 24.00

 

 

joi, 24 martie 2022

 

08.30 - 11.00

 

9 9Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

„Catch the eye” :5'

Grupuri politice :60'

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

Deputați :22'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (4 x 6') :24'

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

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputați :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :17'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputați :60'

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



11.00 - 11.30
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Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :2'

Grupuri politice :16'

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



Termene de depunere

 
 

miercuri, 23 martie 2022

 

 

joi, 24 martie 2022
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53 À • Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în lumina războiului din
Ucraina  - Raport:

Amendamente

50 À • Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea alimentară în interiorul și în
afara UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia - Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 16 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 21 martie, 12.00

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

16 À • Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite  - Raport: Johan Van
Overtveldt (A9-0240/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 martie, 13.00

10 À • Regulamentul privind roamingul (reformare)  - Raport: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 martie, 13.00

37 À • Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova  - Raport: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 martie, 13.00

5 À • CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a
conflictului de interese  - Raport: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

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

miercuri, 16 martie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire joi, 17 martie, 13.00

52 À • Refugiații din Europa: CARE  - Raport:

Amendamente

51 À • Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2023

- Amendamente luni, 21 martie, 12.00

- Cereri de vot prin apel nominal marţi, 22 martie, 16.00

15 À • Sistemul informatizat de comunicare în domeniul cooperării judiciare în cadrul procedurilor civile și
penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX)  - Raport: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 16 martie, 13.00

54 À • Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură:
niveluri maxime pentru reziduurile de flutianil

- Amendamente luni, 21 martie, 10.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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- Texte supuse la vot joi marţi, 22 martie, 16.00
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