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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



miercuri, 20 ianuarie 2021

 

 

08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.30 - 10.30     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 

10.30 - 13.00     Dezbateri

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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08.30 Anunțarea rezultatelor

08.30 - 10.30 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

10.30 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 19.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

76 • Învestirea noului președinte al Statelor Unite ale Americii și actuala situație politică

Declaraţii ale Consiliului European şi Comisiei

[2021/2502(RSP)]

59 • Prezentarea programului de activități al Președinției portugheze

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2020/2928(RSP)]

85 • Voturi finale

34 À - Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

Raport Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

21 À - Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

Raport Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

14 À - Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural

Raport Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Comisia pentru cultură și educație



 

15.00 - 19.00     Dezbateri
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29 À - Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional

Raport Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Raport referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional,
în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și
chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

[2020/2013(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

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

Raport Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Comisia pentru transport și turism

47 À - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019

Raport Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019

[2019/2132(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

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

Raport David McAllister (A9-0266/2020)

[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)

[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)

[2020/2208(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

90 • Voturi privind amendamentele

104 •  Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Conectivitatea și relațiile UE-Asia

66 • Criza socială și ocupațională în timpul pandemiei de COVID-19 și reacția UE prin
Planul de redresare și CFM

Declaraţii ale Consiliului și Comisiei

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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53 À«««I • FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de
COVID-19

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor
măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

26 À • Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

Raport Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Raport referitor la accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

[2019/2187(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

28 À • Dreptul de a se deconecta

Raport Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de a se deconecta

[2019/2181(INL)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

70 À • Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Consiliul
Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia
Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

[2020/2863(RSP)]

75 • Lipsa de transparență în numirile Consiliului la EPPO

Declaraţie a Consiliului

[2021/2501(RSP)]

86 • Vot privind acordul provizoriu

53 À«««I - FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

87 • Voturi privind amendamentele
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105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile
pentru toți

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Dreptul de a se deconecta

107 • Propuneri de rezoluție - Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale


	miercuri, 20 ianuarie 2021
	08.30      Anunțarea rezultatelor
	08.30 - 10.30     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	10.30 - 13.00     Dezbateri
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 19.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare


