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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, 28 aprilie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
 
Dezbatere comună - Certificatul verde digital

 
Sfârşitul dezbaterii comune

1 1miercuri, 28 aprilie 2021
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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 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

19.55 - 21.10 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.30 Dezbateri

156 À«««I • Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii

Raport Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

157 À«««I • Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe

Raport Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

237 À • Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2654(RSP)]

79 À • Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al
întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

Raport Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Raport referitor la impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al
întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

[2021/2010(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare

 

15.00 - 20.00     Dezbateri
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163 • Voturi privind amendamentele

164 • Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii

Raport Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

165 • Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe

Raport Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Impozitarea economiei digitale:
negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

166 • Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta

Propuneri de rezoluție
[2021/2611(RSP)]

235 • A doua serie de amendamente la rezoluțiile privind descărcarea de gestiune

234 • Voturi finale

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)

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

Comisia pentru pescuit

30 À - Protecția solului

Propuneri de rezoluție

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusia, cazul lui Alexei Navalnâi, acumularea de forțe militare la frontiera cu
Ucraina și atacul rusesc din Republica Cehă

Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate

[2021/2642(RSP)]

179 À • Contrasancțiuni adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din
Parlamentul European și parlamentari din UE

Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate

[2021/2644(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.



 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

19.55 - 21.10     A doua sesiune de votare
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178 À • Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia

Declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate

[2021/2643(RSP)]

162 À • Relațiile UE-India

Raport Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind relațiile UE-India

[2021/2023(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 118 din Regulamentul de procedură

169 • Voturi finale

156 À«««I - Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii

Raport Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

157 À«««I - Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe

Raport Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

79 À - Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o
posibilă taxă digitală europeană

Raport Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

155 À - Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta

Propuneri de rezoluție

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Dezbatere: 25/03/2021)

225 • Voturi privind amendamentele

226 • Relațiile UE-India

Raport Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Comisia pentru afaceri externe



 

20.30 - 23.30     Dezbateri
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248 • A treia serie de amendamente la rezoluțiile privind descărcarea de gestiune

154 À«««II • Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

Recomandare pentru a doua lectură : Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

60 À«««II • Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

Recomandare pentru a doua lectură : Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind
drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Comisia pentru transport și turism

176 À • Garanția europeană pentru copii

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Consiliul
Garanția europeană pentru copii

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Garanția europeană pentru copii

[2021/2605(RSP)]
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