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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, 16 septembrie 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)

09.30 - 10.45 Prima sesiune de votare

13.00 Anunțarea rezultatelor

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare

14.30 - 16.30 Dezbatere

16.30 Anunțarea rezultatelor

74 • Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept

[2021/2868(RSP)]

75 À • Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe
Unite

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09.30 - 10.45     Prima sesiune de votare
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103 • Voturi privind amendamentele

104 • Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

Propuneri de rezoluție
[2021/2872(RSP)]

105 • Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

Propuneri de rezoluție
[2021/2873(RSP)]

106 • Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

Propuneri de rezoluție
[2021/2874(RSP)]

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

Raport Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

108 • Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție
[2021/2877(RSP)]

109 • Situația din Liban

Propuneri de rezoluție
[2021/2878(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2880(RSP)]

111 • Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de
etică independent

Raport Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale

102 • Vot final

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)

[2021/2035(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen



13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
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101 • Voturi finale

75 À - Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

Propuneri de rezoluție

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

Propuneri de rezoluție

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

Propuneri de rezoluție

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

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

Raport Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

81 À - Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situația din Liban

Propuneri de rezoluție

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de
etică independent

Raport Daniel Freund (A9-0260/2021)

Raport referitor la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism
european de etică independent

[2020/2133(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale



14.30 - 16.30     Dezbatere

 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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62 À • Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea
vaccinurilor împotriva COVID-19

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Comisia pentru petiții
Comisia
Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva
COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Votarea va avea loc în octombrie
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