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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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17.00 - 21.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Concluziile Consiliului European și rezultatul reuniunii UE-

Turcia

 
Sfârşitul dezbaterii comune
 
Dezbatere comună - Cercetare și inovare
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17.00 - 21.30 Dezbateri

18.30 - 19.45 Sesiune de votare

22.00 - 23.30 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

91 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 25-26 martie 2021

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2021/2599(RSP)]

175 • Rezultatul reuniunii la nivel înalt dintre UE și Turcia din 6 aprilie

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Instituirea programului-cadru Orizont Europa – stabilirea normelor sale de
participare și de diseminare

Recomandare pentru a doua lectură : Dan Nica (A9-0122/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a
Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont
Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a
Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

80 À« • Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare
și inovare Orizont Europa

Raport Christian Ehler (A9-0118/2021)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a programului
specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare
Orizont Europa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

18.30 - 19.45     Sesiune de votare
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65 À«««I • Institutul European de Inovare și Tehnologie

Raport Marisa Matias (A9-0120/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

66 À«««I • Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

Raport Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului
privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și
Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a
Europei

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

56 À«««I • Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Raport Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al
Uniunii

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 14/09/2020, votare: 16/09/2020)

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

188 • Voturi secrete

Imunități

147 - Cerere de ridicare a imunității lui Filip De Man

Raport Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Filip De Man

[2020/2271(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

148 - Cerere de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski

Raport Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski

[2020/2224(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice
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187 - Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

Raport Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

[2020/2240(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

186 - Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

Raport Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

[2020/2219(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

194 • Voturi unice

19 ««« - Acordul UE-Norvegia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista
CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Recomandare Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Norvegia referitor la modificarea
concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului
Unit din Uniunea Europeană

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

22 ««« - Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras

Recomandare Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat
voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Honduras privind asigurarea respectării legislației și
guvernanța în sectorul forestier și schimburile comerciale cu produse din lemn care au ca destinație Uniunea
Europeană

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

81 - Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului
privind inspecția tehnică a autovehiculelor

Raport Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind
inspecția tehnică a autovehiculelor

[2019/2205(INI)]

Comisia pentru transport și turism

77 - Reziduurile chimice din Marea Baltică, pe baza petițiilor nr. 1328/2019 și 0406/2020, în temeiul
articolului 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Propunere de rezoluție

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Voturi privind amendamentele

201 • Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras (rezoluție)

Raport Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional



 

22.00 - 23.30     Dezbateri
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202 • Acordul internațional privind un registru de transparență obligatoriu

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Comisia pentru afaceri constituționale

204 • Un transport maritim mai eficient și mai curat

Raport Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Comisia pentru transport și turism

30 À • Protecția solului

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Protecția solului

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Protecția solului

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din
Marea Mediterană

Raport Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic
de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001,
(UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Comisia pentru pescuit
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