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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 Anunțarea rezultatelor

09.15 - 11.00 Dezbateri

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare

13.30 Anunțarea rezultatelor

14.15 - 15.30 A doua sesiune de votare

18.00 Anunțarea rezultatelor

137 • Anunțarea rezultatelor

91 • Comemorarea a 25 de ani de la masacrul de la Srebrenica

Declarație a Comisiei

[2020/2705(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

95 À • Redresarea culturală a Europei

Declarație a Comisiei

[2020/2708(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul lunii septembrie

39 • Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale
crizei provocate de COVID-19

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de
COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Prima sesiune de votare

98 • Voturi finale

49 À« - Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport José Gusmão (A9-0124/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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53 À - Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în
continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania,
Liban și Turcia

Raport Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru
exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns
la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Comisia pentru bugete

92 À - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat
refugiaților din Turcia

Raport Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din
Turcia

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Comisia pentru bugete

45 À - Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de
procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de
procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - O abordare europeană globală privind stocarea energiei

Raport Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Raport referitor la o abordare europeană globală privind stocarea energiei

[2019/2189(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

37 À - Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene

Propuneri de rezoluție

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Dezbatere: 10/02/2020)

99 • Votarea amendamentelor

84 • Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 [modificarea
Regulamentului (UE) 2016/1628]

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

141 • ***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



13.30 

 

14.15 - 15.30

3 3vineri, 10 iulie 2020

654.272/OJ 654.272/OJ

136 • Anunțarea rezultatelor

133 • A doua sesiune de votare

89 • Voturi finale

52 À - Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind
schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului

Raport Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind încheierea
unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu
caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului

[2020/2048(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

96 À - Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice

Propuneri de rezoluție

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului
(UE) 2016/1628]

Raport

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

139 À«««I - 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

Raport

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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

Propuneri de rezoluție

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18.00 

4 4vineri, 10 iulie 2020

654.272/OJ 654.272/OJ

134 • Anunțarea rezultatelor
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