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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     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)

09.45 - 11.00 Prima sesiune de votare

13.00 Anunțarea rezultatelor

13.45 - 15.00 A doua sesiune de votare

16.30 Anunțarea rezultatelor

97 À«««I • Agenția pentru Azil a Uniunii Europene

Raport Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.
439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

111 À • Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase
și etnice

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Legea privind avortul din Texas, SUA

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare

 

13.00      Anunțarea rezultatelor

 

13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare

2 2joi, 7 octombrie 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

140 • Voturi finale

43 À - Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

[2020/2122(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

44 À - 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

141 • Voturi privind amendamentele

142 • Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

Propuneri de rezoluție
[2021/2905(RSP)]

143 • Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Propuneri de rezoluție
[2021/2906(RSP)]

144 • Legea privind avortul din Texas, SUA

Propuneri de rezoluție
[2021/2910(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție
[2021/2881(RSP)]

146 • Situația umanitară în Tigray

Propuneri de rezoluție
[2021/2902(RSP)]

147 • Voturi finale

111 À - Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

Propuneri de rezoluție

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16.30      Anunțarea rezultatelor
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112 À - Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Propuneri de rezoluție

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Legea privind avortul din Texas, SUA

Propuneri de rezoluție

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Situația umanitară în Tigray

Propuneri de rezoluție

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]


	joi, 7 octombrie 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)

	09.45 - 11.00     Prima sesiune de votare
	13.00      Anunțarea rezultatelor
	13.45 - 15.00     A doua sesiune de votare
	16.30      Anunțarea rezultatelor


