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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

92 • Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN

Declarație a Comisiei

[2020/2812(RSP)]

63 • Impactul pandemiei de COVID-19 asupra instituțiilor de îngrijire pe termen lung

Declarație a Comisiei

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Legea din Nicaragua privind „agenții străini”

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare

 

12.30      Anunțarea rezultatelor

 

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

120 • Propuneri de rezoluție - Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak

121 • Propuneri de rezoluție - Legea din Nicaragua privind „agenții străini”

122 • Propuneri de rezoluție - Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită

123 • Propuneri de rezoluție - Consolidarea Garanției pentru tineret

124 • Voturi finale

96 À - Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak

Propuneri de rezoluție

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Legea din Nicaragua privind „agenții străini”

Propuneri de rezoluție

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită

Propuneri de rezoluție

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul
Mânecii

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Comisia pentru transport și turism

79 6 «««I - Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul
Mânecii

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Comisia pentru transport și turism



 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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80 6 «««I - Producția ecologică: data de aplicare și anumite alte date

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

60 À - Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propuneri de rezoluție

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie de
reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare

Raport Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

48 À - Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe
piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici

Raport Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

88 À - Consolidarea Garanției pentru tineret

Propuneri de rezoluție

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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