
19/01/21 663.448/OJ

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2019 2024

Document de şedinţă

ORDINE DE ZI

marţi, 19 ianuarie 2021



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 - 13.00     Dezbateri

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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08.30 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

74 • Strategia globală a UE privind vaccinările împotriva COVID-19

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2021/2500(RSP)]

54 À • Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

Raport Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Raport referitor la revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport
(TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Comisia pentru transport și turism

77 • Situația umanitară a refugiaților și migranților de la frontierele externe ale UE

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2021/2503(RSP)]

62 • Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor

83 • Vot unic

55 ««« - Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe
periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de
aplicare material și geografic

Recomandare Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de
cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul
de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea
Regatului Spaniei la acordul respectiv

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

84 • Voturi privind acordurile provizorii



 

15.00 - 20.00     Dezbateri
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52 À«««I - Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea
indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează

Raport Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de
schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de
referință care încetează

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

67 À«««I - Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic

Raport Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À«««I - Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

Raport Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

92 • Voturi privind amendamentele

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Mandatul european de arestare și procedurile de predare
între statele membre

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul
european al patrimoniului cultural

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și
aplicarea dreptului internațional

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și
2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de
transport (TEN-T)

117 À • Arestarea lui Alexei Navalnâi

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2021/2513(RSP)]

64 • Consolidarea acțiunii externe a UE în America Latină și zona Caraibilor în urma
celei mai recente conferințe ministeriale UE-ALC

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2020/2915(RSP)]



Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și de apărare comună (articolul 36

din TUE) și drepturile omului

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

19.00      Anunțarea rezultatelor
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20 À • Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual
pe 2020

Raport David McAllister (A9-0266/2020)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune -
raportul anual pe 2020

[2020/2206(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

19 À • Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020

Raport Sven Mikser (A9-0265/2020)

Raport referitor la aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe
2020

[2020/2207(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

13 À • Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință -
raport anual pe 2019

Raport Isabel Santos (A9-0259/2020)

Raport referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii
Europene în această privință - raport anual pe 2019

[2020/2208(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

82 À • Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2021/2508(RSP)]

68 À • Conectivitatea și relațiile UE-Asia

Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Raport referitor la conectivitate și relațiile UE-Asia

[2020/2115(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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93 • Voturi privind amendamentele

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate
comune - raportul anual pe 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport
anual pe 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în
această privință - raport anual pe 2019
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