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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



joi, 21 ianuarie 2021

 

 

08.30      Anunțarea rezultatelor

 

08.30 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 
Dezbatere comună - Egalitatea de gen

 
Sfârşitul dezbaterii comune

1 1joi, 21 ianuarie 2021
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08.30 Anunțarea rezultatelor

08.30 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare

13.00 Anunțarea rezultatelor

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare

16.30 Anunțarea rezultatelor

78 À • Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Declarație a Comisiei

[2021/2504(RSP)]

38 À • Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

Raport Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Raport referitor la perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această
criză

[2020/2121(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

39 À • Strategia UE privind egalitatea de gen

Raport Maria Noichl (A9-0234/2020)

Raport referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen

[2019/2169(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

40 À • Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la
economia digitală

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Raport referitor la eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea
femeilor la economia digitală

[2019/2168(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen



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

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
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81 À • Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas
și ale altor prizonieri de conștiință

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru
drepturile omului Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Voturi finale

68 À - Conectivitatea și relațiile UE-Asia

Raport Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

91 • Voturi privind amendamentele

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul
producției maxime durabile (MSY)

118 • Propuneri de rezoluție - Arestarea lui Alexei Navalnâi

103 • Propuneri de rezoluție - Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după
această criză

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Strategia UE privind egalitatea de gen

113 • Propuneri de rezoluție - Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

114 • Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri
de conștiință

115 • Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham
Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan



13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
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89 • Voturi finale

69 À - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)

Raport Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Comisia pentru pescuit

117 À - Arestarea lui Alexei Navalnâi

Propuneri de rezoluție

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

Propuneri de rezoluție

RC B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

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

Raport Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

[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)

[2019/2181(INL)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

70 À - Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Propuneri de rezoluție

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Propuneri de rezoluție

RC B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

Raport Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

39 À - Strategia UE privind egalitatea de gen

Raport Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen



 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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40 À - Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

81 À - Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

Propuneri de rezoluție

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri
de conștiință

Propuneri de rezoluție

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham
Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

Propuneri de rezoluție

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]


	joi, 21 ianuarie 2021
	08.30      Anunțarea rezultatelor
	08.30 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	Dezbatere comună - Egalitatea de gen
	Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

	09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
	13.00      Anunțarea rezultatelor
	13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
	16.30      Anunțarea rezultatelor


