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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

730.247/OJ 730.247/OJ

luni, 4 aprilie 2022 1

17.00 - 22.00 Dezbateri 1

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor 1

Cel de-al șaselea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice al
Organizației Națiunilor Unite  (IPCC) - Declarație a Comisiei 1

Necesitatea stringentă de a adopta directiva privind rata minimă de impozitare - Declarație a Comisiei 1

Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră  - Raport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022) 1

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri  - Recomandare
pentru a doua lectură : Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022) 1

Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic  - Raport:
Manuel Pizarro (A9-0042/2022) 1

Prezentare succintă a următorului raport: 2

Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei  -
Raport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022) 2

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

marţi, 5 aprilie 2022 3

09.00 - 11.30 DEZBATERE PRIORITARĂ 3

Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina - Declarații ale Consiliului și
ale Comisiei 3

11.30 - 13.50 Dezbateri 3

Infrastructurile energetice transeuropene  - Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021) 3

Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III  - Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022) 3

14.00 - 15.00 VOT 3

Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru,
Irlanda și Malta  - Raport: Pascal Canfin 3

Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de
Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta  - Raport: Pascal Canfin 3

Majorarea prefinanțării din REACT-EU  - Raport: 4

Stocarea gazului  - Raport: Cristian-Silviu Buşoi 4

Consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de
aceeași valoare între bărbați și femei   - Raport: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022) 4

Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră  - Raport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022) 4

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri  - Recomandare
pentru a doua lectură : Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022) 4

Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic  - Raport:
Manuel Pizarro (A9-0042/2022) 4

Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei  - Raport:
Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022) 4

Infrastructurile energetice transeuropene  - Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021) 4

Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III  - Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022) 5

Echivalența inspecțiilor în câmp și a anumitor semințe produse în Bolivia  - Raport: Veronika Vrecionová
(A9-0053/2022) 5

Proiect de buget rectificativ nr. 1/2022: ajustarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027  -
Raport: Karlo Ressler (A9-0051/2022) 5

Nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare)  - Raport: Manon Aubry (A9-0080/2022) 5



Cuprins
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Măsuri de combatere a poluării apelor cauzate de nitrați, inclusiv îmbunătățiri ale diferitelor sisteme de
măsurare a nitraților utilizate în statele membre - Propunere de rezoluție 5

15.00 - 22.00 Dezbateri 5

Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei - Comisia von der Leyen:  Punerea în aplicare a priorităților
politice după doi ani de mandat 5

Timp afectat întrebărilor (VPC/ÎR) - Busola de securitate și strategică a UE 5

Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor - Declarație a Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 6

Rezultatele summitului UE-China (1 aprilie 2022) - Declarații ale Consiliului și ale Comisiei 6

Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice  - Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022) 6

Explicațiile voturilor 6

miercuri, 6 aprilie 2022 7

09.00 - 12.00 DEZBATERE PRIORITARĂ 7

Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele evoluții ale războiului
din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora  - Declarații ale
Consiliului European, ale Consiliului și ale Comisiei 7

12.00 - 13.50 Dezbateri 7

Legea privind guvernanța datelor  - Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021) 7

O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o
lume în schimbare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000013/2022 - B9-0011/22) 7

14.00 - 15.00 VOT 7

Legea privind guvernanța datelor  - Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021) 7

O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o
lume în schimbare - Propuneri de rezoluție 7

Punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 - Propuneri de rezoluție 8

Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice  - Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022) 8

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată
genetic MON 87769 × MON 89788 - Propuneri de rezoluție 8

15.00 - 22.00 Dezbateri 8

Cooperarea și similaritățile dintre regimul lui Putin și mișcările de extremă dreaptă și separatiste din Europa -
Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 8

Audieri în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria - Declarații ale
Consiliului și ale Comisiei 8

Încălcări ale dreptului de a solicita azil și ale principiului nereturnării în statele membre ale UE - Declarații
ale Consiliului și ale Comisiei 8

Mecanismul de evaluare Schengen  - Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022) 8

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 9

Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea minorităților religioase 9

Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala 9

Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnâi 9

Explicațiile voturilor 9

joi, 7 aprilie 2022 10



Cuprins
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09.00 - 11.50 Dezbateri 10

Majorarea prefinanțării din REACT-EU  - Raport: 10

Situația comunităților rome marginalizate în UE - Declarație a Comisiei 10

Dreptul la reparare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2022 - B9-0010/22) 10

12.00 - 14.00 VOT 10

Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru,
Irlanda și Malta  - Raport: Pascal Canfin 10

Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de
Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta  - Raport: Pascal Canfin 10

Majorarea prefinanțării din REACT-EU  - Raport: 10

Stocarea gazului  - Raport: Cristian-Silviu Buşoi 11

Mecanismul de evaluare Schengen  - Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022) 11

Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea minorităților religioase - Propuneri de
rezoluție 11

Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala - Propuneri de rezoluție 11

Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnâi - Propuneri de rezoluție 11

Dreptul la reparare - Propuneri de rezoluție 11

Estimările Parlamentului privind veniturile și cheltuielile pentru exercițiul financiar 2023  - Raport: Niclas
Herbst (A9-0087/2022) 11

Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor - Propuneri de rezoluție 11

Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina - Propuneri de rezoluție 11

Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele evoluții ale războiului
din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora  - Propuneri de
rezoluție 12

15.00 - 16.00 Dezbateri 12

Sănătatea mintală - Declarație a Comisiei 12

Explicațiile voturilor 12

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 14

Termene de depunere 17



luni, 4 aprilie 2022

 

 

17.00 - 22.00     Dezbateri

1 1luni, 4 aprilie 2022
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17.00 - 22.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

57 • Cel de-al șaselea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind
schimbările climatice al Organizației Națiunilor Unite  (IPCC)

Declarație a Comisiei

[2022/2574(RSP)]

65 • Necesitatea stringentă de a adopta directiva privind rata minimă de impozitare

Declarație a Comisiei

[2022/2617(RSP)]

44 À«««I • Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Raport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Deciziei (UE) 2015/1814 în ceea ce privește cantitatea de certificate care
urmează să fie plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră până în 2030

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

18 À«««II • Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de
mărfuri

Recomandare pentru a doua lectură : Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru
transportul rutier de mărfuri

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Comisia pentru transport și turism

10 À • Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul
Atlantic

Raport: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

Raport referitor la viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei
și Oceanul Atlantic în contextul retragerii Regatului Unit din UE

[2021/2016(INI)]

Comisia pentru pescuit



Prezentare succintă a următorului raport:

2 2luni, 4 aprilie 2022
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26 À • Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ
și drept al familiei

Raport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

Raport referitor la protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept
administrativ și drept al familiei

[2021/2060(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

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



marţi, 5 aprilie 2022

 

 

09.00 - 11.30     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

11.30 - 13.50     Dezbateri

 

14.00 - 15.00     VOT

3 3marţi, 5 aprilie 2022
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09.00 - 11.30 DEZBATERE PRIORITARĂ

11.30 - 13.50 Dezbateri

14.00 - 15.00 VOT

15.00 - 22.00 Dezbateri

66 À • Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2618(RSP)]

Votul va avea loc joi

19 À«««I • Infrastructurile energetice transeuropene

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 347/2013

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

16 À • Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III

Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului pe 2023, secțiunea III –
Comisia

[2021/2226(BUI)]

Comisia pentru bugete

48 À«««I • Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord,
precum și în Cipru, Irlanda și Malta

Raport: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

49 À«««I • Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea
ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta

Raport: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



4 4marţi, 5 aprilie 2022
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68 À«««I • Majorarea prefinanțării din REACT-EU

Raport:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

73 À«««I • Stocarea gazului

Raport: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

63 «««I - Consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o
muncă de aceeași valoare între bărbați și femei

Raport: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de consolidare a
aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare
între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Decizie a comisiei de a iniția negocieri

44 À«««I - Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră

Raport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

18 À«««II - Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

Recomandare pentru a doua lectură : Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Comisia pentru transport și turism

10 À - Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic

Raport: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

[2021/2016(INI)]

Comisia pentru pescuit

26 À - Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei

Raport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

[2021/2060(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

19 À«««I - Infrastructurile energetice transeuropene

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 

15.00 - 22.00     Dezbateri
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16 À - Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III

Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Comisia pentru bugete

52 «««I - Echivalența inspecțiilor în câmp și a anumitor semințe produse în Bolivia

Raport: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei
2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește perioada sa de aplicare și în ceea ce privește echivalența
inspecțiilor în câmp efectuate în Bolivia asupra culturilor producătoare de semințe de cereale și asupra
culturilor producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale
și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Bolivia

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

20 - Proiect de buget rectificativ nr. 1/2022: ajustarea cadrului financiar multianual pentru perioada
2021-2027

Raport: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2022 pentru exercițiul
financiar 2022 - bugetarea impactului adaptării cadrului financiar multianual asupra bugetului 2022 în
conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului
financiar multianual pentru perioada 2021-2027

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Comisia pentru bugete

62 «««I - Nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare)

Raport: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim
de formare a navigatorilor (codificare)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

61 - Măsuri de combatere a poluării apelor cauzate de nitrați, inclusiv îmbunătățiri ale diferitelor sisteme
de măsurare a nitraților utilizate în statele membre

Propunere de rezoluție

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Articolul 227 din Regulamentul de procedură

33 • Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei - Comisia von der Leyen:  Punerea în
aplicare a priorităților politice după doi ani de mandat

Articolul 137 din Regulamentul de procedură

34 • Timp afectat întrebărilor (VPC/ÎR) - Busola de securitate și strategică a UE

Articolul 137 din Regulamentul de procedură



6 6marţi, 5 aprilie 2022
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55 À • Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor

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

[2022/2571(RSP)]

Votul va avea loc joi

58 • Rezultatele summitului UE-China (1 aprilie 2022)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2590(RSP)]

21 À • Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Raport referitor la punerea în aplicare a acțiunilor educative civice

[2021/2008(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

35 • Explicațiile voturilor



miercuri, 6 aprilie 2022

 

 

09.00 - 12.00     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 13.50     Dezbateri

 

14.00 - 15.00     VOT

7 7miercuri, 6 aprilie 2022

730.247/OJ 730.247/OJ

09.00 - 12.00 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 13.50 Dezbateri

14.00 - 15.00 VOT

15.00 - 22.00 Dezbateri

45 À • Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele
evoluții ale războiului din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și
implementarea acestora

Declarații ale Consiliului European, ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2560(RSP)]

Votul va avea loc joi

46 À«««I • Legea privind guvernanța datelor

Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

11 À • O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare
internațională într-o lume în schimbare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia
O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o
lume în schimbare

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - Legea privind guvernanța datelor

Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

11 À - O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională
într-o lume în schimbare

Propuneri de rezoluție

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]



 

15.00 - 22.00     Dezbateri

8 8miercuri, 6 aprilie 2022

730.247/OJ 730.247/OJ

64 À - Punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027

Propuneri de rezoluție

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Dezbatere: 07/03/2022)

21 À - Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

[2021/2008(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

74 À - Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată
genetic MON 87769 × MON 89788

Propuneri de rezoluție

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • Cooperarea și similaritățile dintre regimul lui Putin și mișcările de extremă dreaptă
și separatiste din Europa

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2022/2626(RSP)]

51 • Audieri în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și
Ungaria

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2569(RSP)]

56 • Încălcări ale dreptului de a solicita azil și ale principiului nereturnării în statele
membre ale UE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2588(RSP)]

25 À« • Mecanismul de evaluare Schengen

Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea și
funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării
acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

9 9miercuri, 6 aprilie 2022

730.247/OJ 730.247/OJ

69 À • Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea
minorităților religioase

RC B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022,
B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala

B9-0179/2022, B9-0180/2022, RC B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022,
B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnâi

RC B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022,
B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • Explicațiile voturilor



joi, 7 aprilie 2022

 

 

09.00 - 11.50     Dezbateri

 

12.00 - 14.00     VOT

10 10joi, 7 aprilie 2022

730.247/OJ 730.247/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT

15.00 - 16.00 Dezbateri

68 À«««I • Majorarea prefinanțării din REACT-EU

Raport:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

59 • Situația comunităților rome marginalizate în UE

Declarație a Comisiei

[2022/2573(RSP)]

17 À • Dreptul la reparare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Anna Cavazzini (O-000010/2022 - B9-0010/22)
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Comisia
Dreptul la reparare

[2022/2515(RSP)]

48 À«««I - Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în
Cipru, Irlanda și Malta

Raport: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

49 À«««I - Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda
de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta

Raport: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

68 À«««I - Majorarea prefinanțării din REACT-EU

Raport:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională



11 11joi, 7 aprilie 2022

730.247/OJ 730.247/OJ

73 À«««I - Stocarea gazului

Raport: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

25 À« - Mecanismul de evaluare Schengen

Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

69 À - Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea minorităților religioase

Propuneri de rezoluție

RC B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022,
B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À - Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala

Propuneri de rezoluție

B9-0179/2022, B9-0180/2022, RC B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-0190/2022,
B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À - Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnâi

Propuneri de rezoluție

RC B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022,
B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

17 À - Dreptul la reparare

Propuneri de rezoluție

B9-0175/2022

[2022/2515(RSP)]

15 À - Estimările Parlamentului privind veniturile și cheltuielile pentru exercițiul financiar 2023

Raport: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul
financiar 2023

[2021/2227(BUI)]

Comisia pentru bugete

55 À - Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor

Propuneri de rezoluție

RC B9-0198/2022, B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022,
B9-0206/2022

[2022/2571(RSP)]

66 À - Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina

Propuneri de rezoluție

B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

[2022/2618(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Dezbateri

12 12joi, 7 aprilie 2022

730.247/OJ 730.247/OJ

45 À - Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele evoluții ale
războiului din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora

Propuneri de rezoluție

RC B9-0197/2022, B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022,
B9-0211/2022

[2022/2560(RSP)]

67 • Sănătatea mintală

Declarație a Comisiei

[2022/2619(RSP)]

42 • Explicațiile voturilor



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

13 13

730.247/OJ 730.247/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 4 aprilie 2022

 

17.00 - 22.00

 

 

marţi, 5 aprilie 2022

 

09.00 - 11.30

 

11.30 - 13.50

 

15.00 - 22.00

 

14 14Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

730.247/OJ 730.247/OJ

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportorul pentru aviz :1'

Raportorul (Articolul 160 din Regulamentul de procedură) :4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputați :89' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :10'

Deputați :89' 30

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (2 x 6') :12'

Raportori pentru aviz (9 x 1') :9'

„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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

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

Raportori :6'

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Deputați :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 14', ID : 13', ECR : 13', The Left : 8' 30, NI : 9'



miercuri, 6 aprilie 2022

 

09.00 - 12.00

 

12.00 - 13.50

 

15.00 - 22.00

 

 

joi, 7 aprilie 2022

 

09.00 - 11.50

 

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

730.247/OJ 730.247/OJ

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

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

„Catch the eye” :10'

Deputați :89' 30

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

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori :6'

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

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputați :44' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :25'

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori :6'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

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

:1'

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

„Catch the eye” (articolul 144 din Regulamentul de procedură) (3 x 2') :6'

Deputați :164'

PPE : 39' 30, S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 17', ID : 15' 30, ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 10'
30

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :15'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputați :105'

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



15.00 - 16.00

 

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

730.247/OJ 730.247/OJ

Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputați :31'

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



Termene de depunere

 
 

luni, 4 aprilie 2022

 

 

marţi, 5 aprilie 2022

 

17 17Termene de depunere

730.247/OJ 730.247/OJ

44 À • Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră  - Raport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 martie, 13.00

18 À • Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri  -
Recomandare pentru a doua lectură : Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 martie, 13.00

10 À • Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic  - Raport:
Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

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

joi, 31 martie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 4 aprilie, 19.00

26 À • Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei  -
Raport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

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

joi, 31 martie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 4 aprilie, 19.00

66 À • Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina - Declarații ale Consiliului
și ale Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 5 aprilie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 6 aprilie, 10.00

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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 19.00

19 À • Infrastructurile energetice transeuropene  - Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 martie, 13.00

16 À • Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III  - Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

- Amendamente miercuri, 30 martie, 13.00

48 À • Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru,
Irlanda și Malta  - Raport: Pascal Canfin

- Amendamente; respingere marţi, 5 aprilie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 16.00

49 À • Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de
Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta  - Raport: Pascal Canfin

- Amendamente; respingere marţi, 5 aprilie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 16.00



 

miercuri, 6 aprilie 2022

 

18 18Termene de depunere

730.247/OJ 730.247/OJ

73 À • Stocarea gazului  - Raport: Cristian-Silviu Buşoi

- Amendamente; respingere marţi, 5 aprilie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 16.00

55 À • Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor - Declarație a Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

- Propuneri de rezoluție marţi, 5 aprilie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 6 aprilie, 10.00

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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 19.00

21 À • Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice  - Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

- Amendamente joi, 31 martie, 12.00

45 À • Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele evoluții ale războiului
din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora  - Declarații ale
Consiliului European, ale Consiliului și ale Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 5 aprilie, 10.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 6 aprilie, 10.00

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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 19.00

46 À • Legea privind guvernanța datelor  - Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

- Amendamente; respingere miercuri, 30 martie, 13.00

11 À • O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o
lume în schimbare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000013/2022 - B9-0011/22)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 30 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 4 aprilie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 4 aprilie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 aprilie, 16.00

64 À • Punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 30 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 4 aprilie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 4 aprilie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 aprilie, 16.00

74 À • Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată
genetic MON 87769 × MON 89788 - Propuneri de rezoluție

- Amendamente marţi, 5 aprilie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 aprilie, 19.00

25 À • Mecanismul de evaluare Schengen  - Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

- Amendamente miercuri, 30 martie, 13.00



 

joi, 7 aprilie 2022

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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69 À • Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea minorităților religioase

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

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

miercuri, 6 aprilie, 13.00

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

miercuri, 6 aprilie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 19.00

70 À • Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala

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

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

miercuri, 6 aprilie, 13.00

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

miercuri, 6 aprilie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 19.00

71 À • Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnâi

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

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

miercuri, 6 aprilie, 13.00

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

miercuri, 6 aprilie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 19.00

68 À • Majorarea prefinanțării din REACT-EU  - Raport:

- Amendamente; respingere marţi, 5 aprilie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 16.00

17 À • Dreptul la reparare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2022 - B9-0010/22)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 30 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 4 aprilie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 4 aprilie, 20.00

15 À • Estimările Parlamentului privind veniturile și cheltuielile pentru exercițiul financiar 2023  - Raport:
Niclas Herbst (A9-0087/2022)

- Amendamente marţi, 5 aprilie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 6 aprilie, 16.00

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

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

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


	luni, 4 aprilie 2022
	17.00 - 22.00     Dezbateri
	Prezentare succintă a următorului raport:


	marţi, 5 aprilie 2022
	09.00 - 11.30     DEZBATERE PRIORITARĂ
	11.30 - 13.50     Dezbateri
	14.00 - 15.00     VOT
	15.00 - 22.00     Dezbateri

	miercuri, 6 aprilie 2022
	09.00 - 12.00     DEZBATERE PRIORITARĂ
	12.00 - 13.50     Dezbateri
	14.00 - 15.00     VOT
	15.00 - 22.00     Dezbateri
	Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)


	joi, 7 aprilie 2022
	09.00 - 11.50     Dezbateri
	12.00 - 14.00     VOT
	15.00 - 16.00     Dezbateri

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
	luni, 4 aprilie 2022
	17.00 - 22.00

	marţi, 5 aprilie 2022
	09.00 - 11.30
	11.30 - 13.50
	15.00 - 22.00

	miercuri, 6 aprilie 2022
	09.00 - 12.00
	12.00 - 13.50
	15.00 - 22.00

	joi, 7 aprilie 2022
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Termene de depunere
	luni, 4 aprilie 2022
	marţi, 5 aprilie 2022
	miercuri, 6 aprilie 2022
	joi, 7 aprilie 2022
	Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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