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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



joi, 8 iulie 2021

 

 

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

72 • Drepturile lucrătorilor în Bangladesh

Declarație a Comisiei

[2021/2756(RSP)]

96 • Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în
Europa

Declarație a Comisiei

[2021/2783(RSP)]

100 À • Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021,
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À • Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021,
B9-0390/2021, B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À • Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem
al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021,
B9-0397/2021, B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]



09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
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118 • Voturi privind amendamentele

144 • Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluție
[2021/2785(RSP)]

145 • Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluție
[2021/2786(RSP)]

146 • Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui
Abdullah al-Howaiti

Propuneri de rezoluție
[2021/2787(RSP)]

147 • Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)
[2020/2075(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

148 • Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție
[2021/2777(RSP)]

149 • Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Propuneri de rezoluție
[2021/2788(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2757(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2780(RSP)]

119 • Voturi finale

13 À«««I - Agenția Europeană pentru Medicamente

Raport Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

[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)

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

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
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70 À - Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Propuneri de rezoluție

B9-0370/2021

[2021/2524(RSP)]

120 • Voturi finale

154 À - Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă

Propunere de decizie

B9-0414/2021

[2021/2802(RSO)]

100 À - Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluție

B9-0381/2021, RC B9-0382/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021,
B9-0395/2021, B9-0399/2021

[2021/2785(RSP)]

101 À - Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluție

B9-0384/2021, RC B9-0385/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021,
B9-0391/2021

[2021/2786(RSP)]

102 À - Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui
Abdullah al-Howaiti

Propuneri de rezoluție

RC B9-0392/2021, B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021,
B9-0398/2021

[2021/2787(RSP)]

61 À - Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport Margarida Marques (A9-0212/2021)

[2020/2075(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

87 À - Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție

RC B9-0400/2021, B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021,
B9-0405/2021

[2021/2777(RSP)]

103 À - Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Propuneri de rezoluție

RC B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021,
B9-0411/2021

[2021/2788(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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71 À - Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Propuneri de rezoluție

B9-0369/2021

[2021/2757(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

[2021/2780(RSP)]

97 À • Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în
cercetare, testele de reglementare și educație

Declarație a Comisiei

[2021/2784(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul lunii septembrie

98 • Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet,
Mounir Satouri, Sandra Pereira (O-000049/2021 - B9-0030/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Condiții de muncă și de angajare decente în sectorul aviației

[2021/2607(RSP)]

99 • Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Karima Delli (O-000033/2021 - B9-0027/21)
Comisia pentru transport și turism
Comisia
Efectele crizei de COVID-19 asupra sectorului aviatic

[2021/2666(RSP)]
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