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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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15.00 - 17.30     

 

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din

Regulamentul de procedură)

 
Dezbatere comună - Reuniuni ale Consiliului European
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15.00 - 17.30 Dezbateri

17.30 - 18.30 Dezbateri

18.30 - 24.00 (sau după alocuțiunea susținută de prim-ministrul Canadei)

1 • Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

52 À«««I • Refugiații din Europa: CARE

Raport:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

53 À«««I • Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în
lumina războiului din Ucraina

Raport:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

58 ««« • Acordul dintre UE și Moldova privind activitățile operative desfășurate de
Frontex

Recomandare

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

43 • Informare privind reuniunea Consiliului European de la Paris din 10 martie
2022

Declarații ale Consiliului European și Comisiei

[2022/2570(RSP)]

19 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2532(RSP)]



Sfârşitul dezbaterii comune

 

17.30 - 18.30     

 

18.30 - 24.00     (sau după alocuțiunea susținută de prim-ministrul Canadei)
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55 • Alocuțiune susținută de Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

50 À • Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea
alimentară în interiorul și în afara UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către
Rusia

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

Raport: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor
distribuite

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À«««I • Regulamentul privind roamingul (reformare)

Raport: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii
(reformare)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

41 • „Suisse Secrets"  - Cum să impunem standarde de combatere a spălării banilor
țărilor terțe

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova

Raport: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului
privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

5 À • CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE
împotriva fraudei și a conflictului de interese

Raport: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Raport referitor la CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea
fondurilor UE împotriva fraudei și a conflictului de interese

[2020/2126(INI)]

Comisia pentru control bugetar
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2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)
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