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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      Anunțarea rezultatelor

 

09.00 - 13.00     Dezbatere (sau după anunțarea rezultatelor)

 

13.00 - 14.45     Prima sesiune de votare
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09.00 Anunțarea rezultatelor

09.00 - 13.00 Dezbatere (sau după anunțarea rezultatelor)

13.00 - 14.45 Prima sesiune de votare

15.00 - 20.00 Dezbateri

19.00 Anunțarea rezultatelor

20.00 - 21.45 A doua sesiune de votare

20.30 - 21.30 Dezbatere

110 • Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și
consumatori: rolul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și
necesitatea de a combate sărăcia energetică

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2904(RSP)]

130 • Vot final

45 À - Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

131 • Voturi privind amendamentele

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Raportul privind
execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

134 • Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

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

Raport Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Comisia pentru afaceri externe

150 • Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

Raport Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Comisia pentru petiții



15.00 - 20.00     Dezbateri

 

19.00      Anunțarea rezultatelor

 

20.00 - 21.45     A doua sesiune de votare
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156 À • Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor,
evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Declarații ale Consiliului și Comisiei

[2021/2922(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

44 À • Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma
Grupului de lucru pentru codul de conduită)

Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Raport referitor la reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv
reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)

[2020/2258(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

148 • Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea

Declarație a Comisiei

[2021/2911(RSP)]

43 À • Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2020

[2020/2122(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

136 • Voturi privind amendamentele

137 • Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

138 • Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru
pentru codul de conduită)

Raport Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

139 • Voturi finale

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)

[2020/2045(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru bugete



 

20.30 - 21.30     Dezbatere
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46 À - Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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

Raport Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

20 À - Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

Raport Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Comisia pentru petiții

109 • Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului
transfrontalier european

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Comisia pentru dezvoltare regională
Consiliul
Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului transfrontalier european

[2021/2886(RSP)]
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