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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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08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.45 - 13.00     Dezbateri

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)
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08.30 Anunțarea rezultatelor

08.45 - 13.00 Dezbateri

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare

12.30 Anunțarea rezultatelor

13.00 - 14.15 A doua sesiune de votare

16.30 Anunțarea rezultatelor

53 • Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2702(RSP)]

51 À • Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi
2022

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Importanța infrastructurii urbane verzi – Anul european al orașelor mai verzi 2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală
din tabăra de refugiați din Moria

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À • Situația umanitară din Mozambic

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare
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92 • Voturi finale

62 À - Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

50 À - Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Propunere de rezoluţie

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

Raport Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Raport referitor la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

[2020/2070(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

61 À - Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

Raport Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Raport referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente

[2020/2071(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

63 À - Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative
față de persoanele de etnie romă în Europa

Raport Romeo Franz (A9-0147/2020)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor
negative față de persoanele de etnie romă în Europa

[2020/2011(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 À - Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a
tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

Propuneri de rezoluție

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]

75 À - Situația din Belarus

Propuneri de rezoluție

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi

Propuneri de rezoluție

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]



 

12.30      Anunțarea rezultatelor

 

13.00 - 14.15     A doua sesiune de votare
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93 • Votarea amendamentelor

121 • Propuneri de rezoluție - Cazul dr. Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

122 • Propuneri de rezoluție - Situația umanitară din Mozambic

123 • Propuneri de rezoluție - COVID-19: Coordonarea de către UE a evaluărilor de sănătate și a
clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

124 • Propuneri de rezoluție - Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor
mai verzi 2022

86 • Voturi finale

82 À - Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

Propuneri de rezoluție

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

Propuneri de rezoluție

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situația umanitară din Mozambic

Propuneri de rezoluție

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

41 6 «««I - O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19

Raport

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Comisia pentru transport și turism

68 6 - Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de
urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul
Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus

Raport Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Comisia pentru bugete



 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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70 À - Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de
procedură: Limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop
și mandestrobin

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Redresarea culturală a Europei

Propuneri de rezoluție

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Dezbatere: 10/07/2020)

76 À - COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și
consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Propuneri de rezoluție

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022

Propunere de rezoluţie

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]
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