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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, 7 iulie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 
Dezbatere comună - Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria și Polonia

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

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 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

19.30 - 20.45 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

59 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 24 și 25 iunie 2021

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2021/2729(RSP)]

93 À • Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca
urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2780(RSP)]

104 • Rezultatul audierilor din 22 iunie în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE
cu privire la Polonia și Ungaria

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2789(RSP)]

111 • Voturi unice

54 ««« - Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale
expirării Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel

Recomandare Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de
stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a
Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel

[09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)]

Comisia pentru bugete
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55 « - Gestionarea activelor CECO în lichidare și a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

Raport Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a
orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și
Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune
și oțel

[COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)]

Comisia pentru bugete

113 • Voturi privind amendamentele

91 À«««II - Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză

Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0207/2021)

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

92 À«««II - Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE
în scopuri legate VIS

Recomandare pentru a doua lectură : Paulo Rangel (A9-0208/2021)

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

135 • GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Elaborarea unor orientări pentru aplicarea
regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

136 • Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE)

Propuneri de rezoluție
[2021/2563(RSP)]

138 • Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru
managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tanja Fajon (A9-0220/2021)
[2018/0249(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

139 • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021)
[2019/2196(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

114 • Voturi finale

20 À - Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

Raport Helmut Scholz (A9-0213/2021)

[2020/2201(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

19 À - Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

Raport Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

[2020/2257(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



 

15.00 - 20.00     Dezbateri
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67 À - Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind
îmbătrânirea populației după 2020

Raport Beata Szydło (A9-0194/2021)

[2020/2008(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

94 • Programul de lucru al Comisiei pentru 2022

Declarație a Comisiei

[2021/2781(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

95 • Situația actuală a punerii în aplicare a reglementărilor UE privind certificatul digital
COVID

Declarație a Comisiei

[2021/2782(RSP)]

13 À«««I • Agenția Europeană pentru Medicamente

Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește
pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor
medicale și gestionarea acestora

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

30 À«««I • Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

Raport Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Raport referitor a propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind
un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

70 À • Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000031/2021 - B9-0026/21)
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia
Un nou SEC pentru cercetare și inovare

[2021/2524(RSP)]



19.00      Anunțarea rezultatelor

 

19.30 - 20.45     A doua sesiune de votare

 

20.30 - 23.00     Dezbateri
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116 • Voturi privind amendamentele

140 • Agenția Europeană pentru Medicamente

Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
[2020/0321(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

141 • Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

Raport Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[2020/0300(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

143 • Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Propuneri de rezoluție
[2021/2524(RSP)]

117 • Voturi finale

53 À - Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția
bugetului Uniunii

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

[2021/2071(INI)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

47 À - Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului  (Legea Magnițki a UE)

Propuneri de rezoluție

B9-0371/2021

[2021/2563(RSP)]

68 À - Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Tanja Fajon (A9-0183/2021)

[2019/2196(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 À • Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în
Oceanul Antarctic

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2757(RSP)]
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61 À • Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)

Raport referitor la revizuirea cadrului legislativ macroeconomic pentru un impact mai bun
asupra economiei reale a Europei și o mai mare transparență a procesului decizional și a
responsabilității democratice

[2020/2075(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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