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Legendă a procedurilor
Cu excepţia cazului în care Parlamentul dispune altfel, textele examinate sunt supuse la vot în ordinea următoare:
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

À = Termene de depunere ´ = Termene limită dacă se solicită 6 = Textul nu a fost încă adoptat, posibile termene limită.

Cuprins

Cuprins
miercuri, 8 iulie 2020

1

15.00 - 15.15 Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

1

15.15 - 20.00 Dezbateri

1

Observație: Dezbaterile vor fi distribuite în cadrul diferitelor şedinţe
Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020 - Declaraţii ale Consiliului European şi ale
Comisiei
Prezentarea programului de activități al Președinției germane - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de
COVID-19 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000035/2020)
O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de
acțiune al Comisiei și alte evoluții recente - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
Raportul anual din 2019 privind drepturile omului - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei
15.30 - 23.00 Sesiuni de votare
Observație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor
Modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a
combate consecințele crizei provocate de COVID-19 - Raport
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier Recomandare pentru a doua lectură : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de
conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea
adaptării lor la evoluțiile din sector - Recomandare pentru a doua lectură : Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Informații electronice privind transportul de marfă - Recomandare pentru a doua lectură : Andor Deli (A9-/)
Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
- Raport Jutta Paulus
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - Raport Younous Omarjee
(A9-0111/2020)
Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul Austriei - Raport Mikuláš Peksa
Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și
aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - Raport Ondřej Kovařík
Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii
crizei COVID-19 - Raport Luděk Niedermayer
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019 - Raport David Cormand
(A9-0081/2020)
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018 - Raport Bas
Eickhout (A9-/)
Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 - Raport
Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
O abordare europeană globală privind stocarea energiei - Raport Claudia Gamon
Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia - Propunere
de rezoluţie
Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale în cadrul crizei COVID-19 - Propunere de rezoluţie
Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene - Propuneri de rezoluție
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Cuprins

Obiecţie formulată în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură:
Regulamentul delegat al Comisiei privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții
ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării
perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de
COVID-19 și de măsurile legate de aceasta
Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură:
anumite utilizări ale trioxidului de crom
Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură:
substanțele active, inclusiv flumioxazin
Texte cu privire la care dezbaterea este închisă

joi, 9 iulie 2020
09.00 - 23.00 Dezbateri și sesiuni de votare

vineri, 10 iulie 2020
09.00 - 23.00 Dezbateri și sesiuni de votare

Termene de depunere
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4
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5
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6
6
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1

miercuri, 8 iulie 2020

1

miercuri, 8 iulie 2020
15.00 - 15.15
15.15 - 20.00
15.30 - 23.00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
Dezbateri
Sesiuni de votare

15.00 - 15.15

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

15.15 - 20.00

Dezbateri

18

• Observație: Dezbaterile vor fi distribuite în cadrul diferitelor şedinţe

17

• Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2020/2669(RSP)]

15

• Prezentarea programului de activități al Președinției germane
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2667(RSP)]

39

• Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale
crizei provocate de COVID-19
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
Younous Omarjee (O-000035/2020)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de
COVID-19

[2020/2644(RSP)]
44

À

• O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării
terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2686(RSP)]

42

• Raportul anual din 2019 privind drepturile omului
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
[2020/2688(RSP)]

48

• Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2691(RSP)]

47

• Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2692(RSP)]
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2

miercuri, 8 iulie 2020

15.30 - 23.00
20

2

Sesiuni de votare
• Observație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul
amendamentelor

32

6 «««I

12

À «««II - Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului
rutier
Recomandare pentru a doua lectură : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva
96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și
de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr.
1024/2012
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Comisia pentru transport și turism

10

À «««II - Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la
duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și
săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul
tahografelor
Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime,
pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea
ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Comisia pentru transport și turism

13

À «««II - Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea
adaptării lor la evoluțiile din sector
Recomandare pentru a doua lectură : Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului
transportului rutier
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Comisia pentru transport și turism

1

À «««II - Informații electronice privind transportul de marfă
Recomandare pentru a doua lectură : Andor Deli (A9-/)
[05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)]
Comisia pentru transport și turism

2

À «««I
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- Modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a
combate consecințele crizei provocate de COVID-19
Raport
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

- Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al
navelor
Raport Jutta Paulus
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Data prevăzută pentru adoptare: 25/06
654.272/POJ

3

30

miercuri, 8 iulie 2020

´ «««I

4

3

- Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării
specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Raport Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
- Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul Austriei
Raport Mikuláš Peksa
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Comisia pentru control bugetar

24

6 «

- Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și
aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19
Raport Ondřej Kovařík
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

25

6 «

- Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza
izbucnirii crizei COVID-19
Raport Luděk Niedermayer
[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

26

´

- Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raport David Cormand (A9-0081/2020)
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
[2019/2126(INI)]
Comisia pentru bugete

9

´

- Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
Raport Bas Eickhout (A9-/)
[2019/2127(INI)]
Comisia pentru control bugetar

8

À

- Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual
2018
[2019/2128(INI)]
Comisia pentru control bugetar

29

6

- O abordare europeană globală privind stocarea energiei
Raport Claudia Gamon
[2019/2189(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Data prevăzută pentru adoptare: 29/06
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4

miercuri, 8 iulie 2020

4

16

- Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia
Propunere de rezoluţie
[2020/2621(RSP)]

36

- Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale în cadrul crizei COVID-19
Propunere de rezoluţie
[2020/2680(RSP)]

37

À

- Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
Propuneri de rezoluție
B9-0122/2020, B9-0125/2020
[2020/2549(RSP)]
(Dezbatere: 10/02/2020)

33

À

- Obiecţie formulată în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură:
Regulamentul delegat al Comisiei privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite
dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol,
provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta
[2020/2633(DEA)]

45

À

- Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de
procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom
[2020/2670(RSP)]

46

À

- Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de
procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazin
[2020/2671(RSP)]

35
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• Texte cu privire la care dezbaterea este închisă
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5

joi, 9 iulie 2020

5

joi, 9 iulie 2020
09.00 - 23.00

09.00 - 23.00

654.272/POJ

Dezbateri și sesiuni de votare

Dezbateri și sesiuni de votare

654.272/POJ

6

vineri, 10 iulie 2020

6

vineri, 10 iulie 2020
09.00 - 23.00

09.00 - 23.00

654.272/POJ

Dezbateri și sesiuni de votare

Dezbateri și sesiuni de votare

654.272/POJ

7

7

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de
procedură)
Termene de depunere

654.272/POJ

654.272/POJ

8

Termene de depunere

8

Termene de depunere

miercuri, 8 iulie 2020
44 À

•
-

32 6

•
-

12 À

•
-

10 À

•

13 À

•
-

1À

•
-

2À

•
-

30 ´

O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul
de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
Propuneri de rezoluție
miercuri, 1 iulie, 13.00
Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
luni, 6 iulie, 19.00
rezoluţie
Amendamente la propunerile comune de rezoluție
luni, 6 iulie, 20.00
Cereri de vot separat și pe părți
marţi, 7 iulie, 16.00
Modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a
combate consecințele crizei provocate de COVID-19 - Raport
(posibil) Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
(posibil) Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului
rutier - Recomandare pentru a doua lectură : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la
duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și
săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul
tahografelor - Recomandare pentru a doua lectură : Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea
adaptării lor la evoluțiile din sector - Recomandare pentru a doua lectură : Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Informații electronice privind transportul de marfă - Recomandare pentru a doua lectură : Andor Deli
(A9-/)
Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al
navelor - Raport Jutta Paulus
Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00

-

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice
pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - Raport Younous Omarjee
(A9-0111/2020)
(dacă se solicită) Amendamente; respingere
miercuri, 1 iulie, 13.00
(dacă se solicită) Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
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•

9

24 6

Termene de depunere

•
-

25 6

•
-

26 ´

•
-

9´

•
-

8À

29 6

37 À

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019 - Raport David Cormand
(A9-0081/2020)
(dacă se solicită) Amendamente
miercuri, 1 iulie, 13.00
(dacă se solicită) Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018 - Raport Bas
Eickhout (A9-/)
(dacă se solicită) Amendamente
miercuri, 1 iulie, 13.00
(dacă se solicită) Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00

•

O abordare europeană globală privind stocarea energiei - Raport Claudia Gamon

-

(posibil) Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputaţi,
propuneri de rezoluție de înlocuire
(posibil) Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire
(posibil) Cereri de vot separat și pe părți

•

Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene - Propuneri de rezoluție

-

Propuneri de rezoluție
Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
Cereri de vot separat și pe părți

•

•
-

46 À

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii
crizei COVID-19 - Raport Luděk Niedermayer
(posibil) Amendamente
miercuri, 1 iulie, 13.00
(posibil) Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00

-

45 À

Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și
aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - Raport Ondřej Kovařík
(posibil) Amendamente
miercuri, 1 iulie, 13.00
(posibil) Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 - Raport
Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Amendamente
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00

•

33 À

9

miercuri, 1 iulie, 13.00
luni, 6 iulie, 19.00
marţi, 7 iulie, 16.00

miercuri, 1 iulie, 13.00
luni, 6 iulie, 19.00
luni, 6 iulie, 20.00
marţi, 7 iulie, 16.00

Obiecţie formulată în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură:
Regulamentul delegat al Comisiei privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite
dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea
abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de
pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta
Amendamente la propunerea de rezoluţie
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură:
anumite utilizări ale trioxidului de crom
Amendamente la propunerea de rezoluţie
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00

-

Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură:
substanțele active, inclusiv flumioxazin
Amendamente la propunerea de rezoluţie
miercuri, 1 iulie, 13.00
Cereri de vot separat și pe părți
luni, 6 iulie, 19.00
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•
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Termene de depunere
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