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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
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09.00 - 10.00     Prima sesiune de votare - votarea amendamentelor
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09.00 - 10.00 Prima sesiune de votare - votarea amendamentelor

12.30 Anunțarea rezultatelor

12.30 - 13.30 A doua sesiune de votare

16.00 Anunțarea rezultatelor

16.00 - 17.00 (Posibil) A treia sesiune de votare

19.30 (Posibil) Anunțarea rezultatelor

19.30 - 20.30 (Posibil) A patra sesiune de votare

22.30 (Posibil) Anunțarea rezultatelor

23.00 Ridicarea ședinței

9 À - Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea
sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru
reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Comisia pentru bugete

10 À - Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și
consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de
COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Comisia pentru bugete

6 À - Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la
adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului
European - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Comisia pentru bugete

7 À - Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la
adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului
European - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Comisia pentru bugete



 

12.30 

 

12.30 - 13.30     A doua sesiune de votare
 

Voturi finale
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8 À - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor
membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns
la epidemia de COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Comisia pentru bugete

11 À«««I - Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și
de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

12 À«««I - Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

13 À«««I - Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și
acvaculturii

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Comisia pentru pescuit

14 À«««I - Dispozitivele medicale

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

30 • Anunțarea rezultatelor

9 À • Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca
răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul
epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului
care a avut loc în Albania - Alte ajustări

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Comisia pentru bugete
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10 À • Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru
statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/
rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Comisia pentru bugete

6 À • Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de
refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul
pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European -
2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Comisia pentru bugete

7 À • Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de
refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul
pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European -
2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Comisia pentru bugete

8 À • Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de
urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de
protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Comisia pentru bugete

11 À«««I • Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea
fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de
COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

12 À«««I • Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de
epidemia de COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



 

16.00 

 

16.00 - 17.00     (Posibil) A treia sesiune de votare

 

19.30 

 

19.30 - 20.30     (Posibil) A patra sesiune de votare
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13 À«««I • Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul
pescuitului și acvaculturii

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Comisia pentru pescuit

14 À«««I • Dispozitivele medicale

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

17 À • Propunere comună de rezoluție - Acțiunea coordonată a UE de combatere a
pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia

31 • Anunțarea rezultatelor

18 À • (Posibil) Votarea amendamentelor - Propuneri de rezoluție - Acțiunea coordonată a
UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și consecințelor acesteia
SAU
(Posibil) Vot final - Propuneri de rezoluție - Acțiunea coordonată a UE pentru
combaterea pandemiei de COVID-19 și consecințelor acesteia

32 • (Posibil) Anunțarea rezultatelor

24 À • (Posibil) Votarea amendamentelor - Propuneri de rezoluție - Acțiunea coordonată a
UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și consecințelor acesteia
SAU
(Posibil) Vot final - Propuneri de rezoluție - Acțiunea coordonată a UE pentru
combaterea pandemiei de COVID-19 și consecințelor acesteia



22.30 

 

23.00      Ridicarea ședinței
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33 • (Posibil) Anunțarea rezultatelor


	vineri, 17 aprilie 2020
	09.00 - 10.00     Prima sesiune de votare - votarea amendamentelor
	12.30 
	12.30 - 13.30     A doua sesiune de votare
	Voturi finale

	16.00 
	16.00 - 17.00     (Posibil) A treia sesiune de votare
	19.30 
	19.30 - 20.30     (Posibil) A patra sesiune de votare
	22.30 
	23.00      Ridicarea ședinței


