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În timpul ședinței constitutive, grupurile politice se pot reuni:
luni după-amiază

marți
miercuri și joi dimineața între diferitele tururi de scrutin



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



Cuprins

Cuprins
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marţi, 2 iulie 2019 1

10.00 - 11.00 1

Deschiderea ședinței 1

miercuri, 3 iulie 2019 2

09.00 - 13.00 2

Alegerea Președintelui Parlamentului 2

Alegerea Președintelui Parlamentului 2

SAU 2

Alegerea vicepreședinților Parlamentului 2

13.00  (sau după alegerea Președintelui) Ordinea lucrărilor 2

13.00 - 13.30 (sau după alegerea Președintelui) VOTURI 2

Componența numerică a comisiilor 2

15.00 - 19.00 2

Alegerea Președintelui Parlamentului 2

SAU 2

Alegerea vicepreședinților Parlamentului 2

Alegerea Președintelui Parlamentului 2

SAU 2

Alegerea vicepreședinților Parlamentului 3

Alegerea vicepreședinților Parlamentului 3

20.00 - 20.15 3

Anunțarea numirilor în comisii 3

20.15 - 23.00 3

Alegerea vicepreședinților Parlamentului 3

Alegerea vicepreședinților Parlamentului 3

joi, 4 iulie 2019 4

09.00 - 10.30 4

Alegerea chestorilor Parlamentului 4

Alegerea chestorilor Parlamentului 4

Alegerea chestorilor Parlamentului 4

10.30 - 11.30 Dezbateri (sau după alegerea chestorilor) 4

Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 iunie - Declaraţii ale Consiliului European şi ale
Comisiei 4



Cuprins
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 6

Termene de depunere 7



marţi, 2 iulie 2019

 

 

10.00 - 11.00

1 1marţi, 2 iulie 2019
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10.00 - 11.00 Deschiderea ședinței

3 • Deschiderea ședinței



miercuri, 3 iulie 2019

 
Orele menționate pentru diversele tururi de scrutin pentru alegerea Președintelui și a vicepreședinților sunt doar cu titlu

orientativ.

 

09.00 - 13.00

 

13.00      (sau după alegerea Președintelui) Ordinea lucrărilor

 

13.00 - 13.30     (sau după alegerea Președintelui) VOTURI

 

15.00 - 19.00

2 2miercuri, 3 iulie 2019
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09.00 - 13.00 Alegeri

13.00 (sau după alegerea Președintelui) Ordinea lucrărilor

13.00 - 13.30 (sau după alegerea Președintelui) VOTURI

15.00 - 19.00 Alegeri

20.00 - 20.15 Anunț

20.15 - 23.00 Alegeri

53 À • Alegerea Președintelui Parlamentului

Primul tur de scrutin

41 • Alegerea Președintelui Parlamentului

Posibil al doilea tur de scrutin

42 • SAU

36 • Alegerea vicepreședinților Parlamentului

Primul tur de scrutin

27 À - Componența numerică a comisiilor

B9-0001/2019

[2019/2689(RSO)]

48 • Alegerea Președintelui Parlamentului

Posibil al treilea tur de scrutin

47 • SAU

49 • Alegerea vicepreședinților Parlamentului

Posibil primul sau al doilea tur de scrutin

50 • Alegerea Președintelui Parlamentului

Posibil al patrulea și ultimul tur de scrutin

46 • SAU



 

20.00 - 20.15

 

20.15 - 23.00

3 3miercuri, 3 iulie 2019
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51 • Alegerea vicepreședinților Parlamentului

Posibil primul, al doilea sau al treilea și ultimul tur de scrutin

52 • Alegerea vicepreședinților Parlamentului

Posibil primul, al doilea sau al treilea și ultimul tur de scrutin

32 • Anunțarea numirilor în comisii

44 • Alegerea vicepreședinților Parlamentului

Primul, al doilea sau al treilea şi ultimul tur de scrutin

45 • Alegerea vicepreședinților Parlamentului

Posibil al treilea și ultimul tur de scrutin



joi, 4 iulie 2019

 
Orele menționate pentru diversele tururi de scrutin pentru alegerea chestorilor sunt doar cu titlu

orientativ.

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 11.30     Dezbateri (sau după alegerea chestorilor)

4 4joi, 4 iulie 2019

640.068/OJ 640.068/OJ

09.00 - 10.30 Alegeri

10.30 - 11.30 Dezbateri (sau după alegerea chestorilor)

37 • Alegerea chestorilor Parlamentului

Primul tur de scrutin

38 • Alegerea chestorilor Parlamentului

Posibil al doilea tur de scrutin

39 • Alegerea chestorilor Parlamentului

Posibil al treilea și ultimul tur de scrutin

15 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 iunie

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2019/2686(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

5 5
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

joi, 4 iulie 2019

 

10.30 - 11.30

 

6 6Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Termene de depunere

 
 

miercuri, 3 iulie 2019

 

7 7Termene de depunere
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53 À • Alegerea Președintelui Parlamentului

- Propunerile de numire la primul tur de scrutin pentru alegerea
Președintelui trebuie să fie adresate Președintelui aflat la final de
mandat și transmise Secretarului General adjunct (Louise Weiss
Building, R00.101 "Open-plan area of the Presidency")

marţi, 2 iulie, 22.00

27 À • Componența numerică a comisiilor

- Propunere de rezoluţie luni, 1 iulie, 19.00

- Amendamente marţi, 2 iulie, 10.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 2 iulie, 17.00
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