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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 - 13.00     Dezbatere

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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09.00 - 13.00 Dezbatere

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

50 • Starea Uniunii

Declaraţia Preşedintei Comisiei

[2021/2763(RSP)]

94 • Vot unic

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

Raport Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Comisia pentru bugete

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

95 • Voturi privind acordurile provizorii

46 À«««I - Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura
respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

Raport Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea
Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și
produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției
privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Votare: 24/06/2021)

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

Raport Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Comisia pentru dezvoltare regională
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36 À«««I - Directiva privind cartea albastră a UE

Raport Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

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

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

127 • Propunere de respingere a poziției Consiliului

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

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

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

Comisia pentru afaceri externe

96 • Voturi finale

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

Raport Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

116 • Voturi privind amendamentele

125 • Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor
infecții la oameni

118 • O nouă strategie UE-China

Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

119 • Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

121 • Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

122 • 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)
[2019/2186(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



 

15.00 - 20.00     Dezbateri

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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123 • Viitorii pescari

Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Comisia pentru pescuit

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2784(RSP)]

61 À • Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

Raport Sven Giegold (A9-0193/2021)

Raport referitor la punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații
fiscale: progrese, lecții învățate și obstacole care trebuie depășite

[2020/2046(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

84 • Scandalul legat de programul spion Pegasus

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2879(RSP)]

85 À • Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2880(RSP)]

55 À • Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la
articolul 83 alineatul (1) din TFUE

Raport Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca
un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

[2021/2035(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

97 • Voturi unice

70 ««« - Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor

Recomandare Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea
eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii
Europene

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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68 «««I - Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele
UE privind protecția datelor cu caracter personal

Raport Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind
protecția datelor cu caracter personal

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

69 «««I - Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu
caracter personal

Raport Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu
caracter personal

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 ««« - Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Recomandare Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor
aeriene

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

99 • Votarea amendamentelor

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Identificarea violenței de gen ca un
nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

98 • Voturi finale

83 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor
infecții la oameni

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - O nouă strategie UE-China

Raport Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

44 À - Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 118 din Regulamentul de procedură



 

20.30 - 23.00     Dezbateri
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54 À« - Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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)

[2019/2186(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

34 À - Viitorii pescari

Raport Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Comisia pentru pescuit

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

Propuneri de rezoluție

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Dezbatere: 08/07/2021)

64 • Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii
obiectivelor de dezvoltare durabilă

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de
dezvoltare durabilă

[2021/2750(RSP)]

63 • Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

[2021/2734(RSP)]
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