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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)

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 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

14.30 - 16.30 Dezbateri

16.30 Anunțarea rezultatelor

149 À«««II • Programul Uniunii de luptă antifraudă 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

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 Uniunii de luptă antifraudă și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.
250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Comisia pentru control bugetar

153 À«««II • Fondul european de apărare

Recomandare pentru a doua lectură : Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

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 Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

183 À • Pandemia de COVID-19 în America Latină

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
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185 À • Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al
lui Shafqat Emmanuel

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Voturi privind amendamentele

216 • Pandemia de COVID-19 în America Latină

Propuneri de rezoluție
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari

Propuneri de rezoluție
[2021/2646(RSP)]

218 • Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat
Emmanuel

Propuneri de rezoluție
[2021/2647(RSP)]

181 • Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022

Raport Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Comisia pentru bugete

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2642(RSP)]

220 • Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia

Propuneri de rezoluție
[2021/2643(RSP)]

221 • Garanția europeană pentru copii

Propuneri de rezoluție
[2021/2605(RSP)]

240 • Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19

Propuneri de rezoluție
[2021/2654(RSP)]

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

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

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

Comisia pentru transport și turism



 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
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153 À«««II - Fondul european de apărare

Recomandare pentru a doua lectură : Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

246 • Vot unic

160 « - Cooperarea administrativă în domeniul accizelor: conținutul registrelor electronice

Raport Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.
389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor
electronice

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

182 • Voturi finale

183 À - Pandemia de COVID-19 în America Latină

Propuneri de rezoluție

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari

Propuneri de rezoluție

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat
Emmanuel

Propuneri de rezoluție

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022

Raport Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 - secțiunea I -
Parlamentul European

[2020/2264(BUI)]

Comisia pentru bugete



 

14.30 - 16.30     Dezbateri
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177 À - Rusia, cazul lui Alexei Navalnâi, acumularea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacul rusesc
din Republica Cehă

Propuneri de rezoluție

B9-0235/2021, RC B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia

Propuneri de rezoluție

RC B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Garanția europeană pentru copii

Propuneri de rezoluție

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Relațiile UE-India

Raport Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 118 din Regulamentul de procedură

223 • Voturi finale asupra rezoluțiilor privind descărcarea de gestiune

224 • 52 de rezoluții privind descărcarea de gestiune

150 À«««II • Programul „Europa digitală”

Recomandare pentru a doua lectură : Valter Flego (A9-0119/2021)

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 Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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151 À«««II • Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului
(UE) nr. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
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