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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 - Sănătatea și prevenirea bolilor

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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17.00 - 21.30 Dezbateri

18.30 - 19.45 Sesiune de votare

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

45 À«««I • Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui
Centru European de prevenire și control al bolilor

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

32 À«««I • Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare
a Deciziei nr. 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

58 À • Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe
platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

Raport Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru
lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

[2019/2186(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

34 À • Viitorii pescari

Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în
industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere

[2019/2161(INI)]

Comisia pentru pescuit
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17 • Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului
în Europa

Raport Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Raport Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului
în Europa

[2021/2015(INI)]

Comisia pentru transport și turism

12 • Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

Raport Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Raport referitor la consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

[2020/2120(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

52 • O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic

Raport Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Raport referitor la o nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului
Atlantic

[2020/2276(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

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

88 • Vot privind acordul provizoriu

56 À«««I - Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri

Raport Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea
duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii
plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

48 • Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de
procedură)

66 À«««I - Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor
feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii

Raport

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

87 • Vot secret

Imunitate
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78 - Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt

Raport Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

100 • Voturi unice

53 « - Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană

Raport Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la
Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul
Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare

(Votare: 31/01/2019)

47 - Drepturile LGBTIQ în UE

Propunere de rezoluție

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Articolul 227 din Regulamentul de procedură
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