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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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14.00 

 

14.15 - 17.45     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Reuniunile Consiliului European din 19 iunie și din 17-18 iulie

2020

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

16.30 - 17.45
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14.00 Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

14.15 - 17.45 Dezbateri

16.30 - 17.45 Prima sesiune de votare

19.00 - 21.00 Dezbateri

20.00 Anunțarea rezultatelor

20.30 - 21.45 A doua sesiune de votare

85 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

15 • Prezentarea programului de activități al Președinției germane

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2667(RSP)]

17 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2020/2669(RSP)]

90 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 iulie 2020

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2020/2704(RSP)]

124 • Prima sesiune de votare

54 • Voturi secrete

4 - Nominalizarea Helgăi Berger la funcția de membru al Curții de Conturi

Raport Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Raport referitor la nominalizarea Helgăi Berger la funcția de membru al Curții de Conturi

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Comisia pentru control bugetar
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50 - Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)

Raport Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executive al Autorității Bancare Europene (ABE)

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

56 • Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de
procedură)

59 • ***I (ENVI) Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei COVID-19 [modificarea
Regulamentului (UE) 2016/1628]

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

140 • ***I (ENVI) Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin
organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate
tratării sau prevenirii COVID-19

COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

57 • Voturi unice

30 «««I - Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării
specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Raport Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

25 « - Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza
izbucnirii crizei COVID-19

Raport Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454
în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 - Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia

Propunere de rezoluţie

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Articolul 227 din Regulamentul de procedură

36 - Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei COVID-19

Propunere de rezoluţie

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Articolul 227 din Regulamentul de procedură

110 • Votarea moțiunilor de procedură [articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)]
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61 • Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului
rutier

Recomandare pentru a doua lectură: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Comisia pentru transport și turism

66 • Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și
săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor

Recomandare pentru a doua lectură:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Comisia pentru transport și turism

114 • Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier

Recomandare pentru a doua lectură: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Comisia pentru transport și turism

58 • Votarea amendamentelor

107 • Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și
aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

74 • Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019

Raport: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Comisia pentru bugete

75 • Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018

Raport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Comisia pentru control bugetar

44 À • O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării
terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2686(RSP)]

48 À • Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2691(RSP)]
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127 • Anunțarea rezultatelor

125 • A doua sesiune de votare

67 • Votarea amendamentelor

121 À«««II - Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului
rutier

Recomandare pentru a doua lectură : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva
96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și
de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr.
1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Comisia pentru transport și turism

122 À«««II - Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și
săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor

Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime,
pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea
ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Comisia pentru transport și turism

123 À«««II - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier

Recomandare pentru a doua lectură : Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului
transportului rutier

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Comisia pentru transport și turism

76 • Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raportul anual 2018

Raport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Comisia pentru control bugetar
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