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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



marţi, 14 septembrie 2021

 

 

09.00      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

 
Dezbatere comună - Dezastre naturale în Europa 

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

13.00 - 14.15     Sesiune de votare

1 1marţi, 14 septembrie 2021
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.15 Sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.30 - 23.00 Dezbateri

79 • Prezentarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” în urma publicării raportului
IPCC

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2875(RSP)]

73 • Dezastre naturale în vara anului 2021

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Dezastre naturale în vara anului 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Impactul dezastrelor naturale cauzate de schimbările climatice în Europa

Declarație a Comisiei

[2021/2876(RSP)]

51 • Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general -
exercițiul financiar 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Voturi unice

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

Raport Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Comisia pentru transport și turism



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

2 2marţi, 14 septembrie 2021
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12 - Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

Raport Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

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

Raport Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

91 • Voturi privind amendamentele

92 • Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

93 • Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Raport Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

81 À • Situația din Afganistan

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situația din Liban

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia

[2021/2042(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 118 din Regulamentul de procedură

21 À • O nouă strategie UE-China

Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Raport referitor la o nouă strategie UE-China

[2021/2037(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.30 - 23.00     Dezbateri

 
Dezbatere comună - Rezerva de ajustare la Brexit

 
Sfârşitul dezbaterii comune

3 3marţi, 14 septembrie 2021
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36 À«««I • Directiva privind cartea albastră a UE

Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor
locuri de muncă înalt calificate

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

86 À«««II • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027

Recomandare pentru a doua lectură : Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

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 Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Comisia pentru afaceri externe

11 À«««I • Rezerva de ajustare la Brexit

Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

43 • Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit

Raport Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr.
1/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - rezerva de ajustare la
Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Comisia pentru bugete


	marţi, 14 septembrie 2021
	09.00      Anunțarea rezultatelor
	09.00 - 13.00     Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
	Dezbatere comună - Dezastre naturale în Europa 

	13.00 - 14.15     Sesiune de votare
	15.00 - 20.00     Dezbateri
	19.00      Anunțarea rezultatelor
	20.30 - 23.00     Dezbateri
	Dezbatere comună - Rezerva de ajustare la Brexit



