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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     Dezbateri

 

13.00 - 14.15     Prima sesiune de votare
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09.00 - 13.00 Dezbateri

13.00 - 14.15 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

16.30 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.15 A doua sesiune de votare

20.30 - 23.00 Dezbateri

45 À • Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)

Raport referitor viitorul relațiilor UE-SUA

[2021/2038(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

53 À • Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Vot privind acordul provizoriu

30 À«««I - Mediu: Regulamentul Aarhus

Raport Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea
Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006
privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus
privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul
mediului

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 19/05/2021, votare: 20/05/2021)

117 • Voturi unice

154 À - Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit și stabilirea
componenței numerice a acesteia

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE/Groenlanda și Danemarca

Recomandare Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și
Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în
aplicare a acordului

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Comisia pentru pescuit

27 - Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE/Groenlanda și Danemarca
(rezoluție)

Raport Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil
dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte,
precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului

[2021/0037M(NLE)]

Comisia pentru pescuit

74 - Reînnoirea mandatului dnei Julia Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Raport Irene Tinagli (A9-0272/2021)

RAPORT referitor la propunerea de numire a președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și
Piețe (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

103 « - Suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor
produse industriale în Insulele Canare

Raport Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a taxelor
autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare regională

121 • Voturi privind amendamentele

122 • Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în
contextul realizării Agendei 2030

Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Comisia pentru dezvoltare

123 • Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale

Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Impactul violenței în cuplu și al
drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor



 

15.00 - 20.00     Dezbateri
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126 • Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași
către „viziunea zero”

Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Comisia pentru transport și turism

127 • Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Comisia pentru pescuit

151 • Autoritatea UE pentru Anticiparea și Soluționarea Urgențelor Sanitare: asigurarea
unei abordări coordonate la nivelul UE pentru viitoarele crize sanitare și rolul
Parlamentului European în acest proces

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2916(RSP)]

54 À • Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru
refugiații din Turcia

Raport György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Raport referitor la raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului
pentru refugiații din Turcia

[2020/2045(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru bugete

46 À • Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)

Raport referitor la situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

[2020/2256(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

108 À • Situația umanitară în Tigray

Declarație a Comisiei

[2021/2902(RSP)]

14 À • Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

Raport Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Raport referitor la regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de
securitate

[2020/2112(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



16.30      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.15     A doua sesiune de votare
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118 • Voturi finale

55 À - Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în
contextul realizării Agendei 2030

Raport Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

48 À - Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în
procedurile penale

Raport Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

47 À - Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor

Raport Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

50 À - Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași
către „viziunea zero”

Raport Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Comisia pentru transport și turism

42 À - Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Raport Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Comisia pentru pescuit

101 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură:
substanțele active, inclusiv clorotoluron și difenoconazol

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii
tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept
activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la
schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Votarea amendamentelor



 

20.30 - 23.00     Dezbateri
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120 • Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

51 • Evaluarea măsurilor Uniunii pentru sectorul turismului din UE pe măsură ce
sezonul estival se apropie de sfârșit

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Comisia pentru transport și turism
Comisia
Evaluarea măsurilor Uniunii pentru sectorul turismului din UE pe măsură ce sezonul estival se apropie de
sfârșit

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformarea și rolul platformelor sociale

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene,
inclusiv privind dezinformarea
Comisia
Dezinformarea și rolul platformelor de socializare

[2021/2870(RSP)]
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