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Parlamentul European
2019-2024

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

BECA(2021)1209_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 9 decembrie 2021, 9.00 - 9.15

Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Joi, 9 decembrie 2021, 16.45 - 17.45

Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei BECA

9 decembrie 2021, 9.00 - 9.15

1. Adoptarea ordinii de zi

*** Procedura de votare de la distanță ***

2. O Europă mai puternică în lupta împotriva cancerului - către o strategie 
cuprinzătoare și coordonată
BECA/9/04494

2020/2267(INI)

Raportoare:
Véronique Trillet-Lenoir (Renew) PR – PE693.752v01-00

AM – PE697.582v02-00
AM – PE697.536v01-00
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AM – PE697.579v02-00
AM – PE697.580v01-00
AM – PE697.581v01-00
DT – PE660.088v01-00

Comisie competentă:
BECA

 Adoptarea amendamentelor
 Adoptarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 14 septembrie 2021, 14.00

Toți deputații care participă la vot vor vota prin sistemul EPvote.

1) Prima sesiune de votare - votarea amendamentelor
Verificarea cvorumului.
Ora exactă a deschiderii și închiderii votului amendamentelor, programat 
provizoriu să se desfășoare între orele 9.15 și 11.00, va fi anunțată de președinție.

Rezultatele votului vor fi comunicate prin e-mail.

2) A doua sesiune de votare - votul final
Votul final este programat provizoriu să se desfășoare între orele 14.00 și 15.00.
Orele exacte de deschidere și închidere a votului final vor fi comunicate prin e-mail 
de către secretariat, în numele președinției.
Rezultatele vor fi anunțate de președinte la ora 16.45, apoi comunicate prin e-mail 
și publicate pe site-ul de internet al comisiei.

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță ***

* * *

9 decembrie 2021, 16.45 - 17.45

3. Comunicări ale președinției

Misiunea BECA la Geneva (Elveția) și Lyon (Franța), 3-4 noiembrie 2021
PE700.639v01-00

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 14 octombrie 2021 PV – PE699.074v02-00
 8 noiembrie 2021 PV – PE699.333v01-00

5. O Europă mai puternică în lupta împotriva cancerului - către o strategie 
cuprinzătoare și coordonată
BECA/9/04494

Anunțarea rezultatelor votului final.
Schimb de opinii
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6. Chestiuni diverse

7. Observații finale


