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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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09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 19.30 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

92 • Situația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2541(RSP)]

112 • Voturi privind amendamentele

113 • Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară

Raport
[2020/0358(COD)]
Comisia pentru transport și turism

114 • Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)

Raport
[2021/0012(COD)]
Comisia pentru transport și turism

115 • Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

116 • Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității
sociale și a rezilienței

Propuneri de rezoluție
[2020/2818(RSP)]



15.00 - 19.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital:

Directiva privind piețele instrumentelor financiare și prospectul UE pentru redresare

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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68 • Controlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor
fundamentale

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Piețele instrumentelor financiare

Raport Markus Ferber (A9-0208/2020)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de
informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la
redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Dezbatere: 23/11/2020, votare: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii
financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește
prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari
în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

60 À • 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la
Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2509(RSP)]

117 • Voturi privind acordurile provizorii

52 À«««I - Piețele instrumentelor financiare

Raport Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Dezbatere: 23/11/2020, votare: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul
susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

Raport Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

118 • Voturi finale

63 6 «««I - Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară

Raport

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

64 6 «««I - Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)

Raport

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

31 À - Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

43 À - Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității
sociale și a rezilienței

Propuneri de rezoluție

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Voturi privind amendamentele

120 • 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări
viitoare la adresa drepturilor femeilor

Propuneri de rezoluție
[2021/2509(RSP)]


	miercuri, 10 februarie 2021
	09.00      Anunțarea rezultatelor
	09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
	15.00 - 19.30     Dezbateri
	Dezbatere comună - Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital: Directiva privind piețele instrumentelor financiare și prospectul UE pentru redresare

	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare


