
18/09/19 640.179/OJ

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2019 2024

Document de şedinţă

ORDINE DE ZI

16 - 19 septembrie 2019
Strasbourg



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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luni, 16 septembrie 2019 1

17.00 - 21.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Situația pădurilor din UE - Declarație a Comisiei 1

Brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 1

Situația din Hong Kong - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 1

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură) 1

marţi, 17 septembrie 2019 2

09.00 - 11.50 2

Pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind obiectivele de dezvoltare
durabilă de la New York - Declarație a Comisiei 2

Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE  - Raport Roberto
Gualtieri (A9-0008/2019) 2

12.00 - 14.00 VOT 2

Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE  - Raport Roberto
Gualtieri (A9-0008/2019) 2

Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene  - Raport Roberto
Gualtieri (A9-0007/2019) 2

Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în
Irlanda  - Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019) 2

15.00 - 21.00 3

Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 3

Incendiile din pădurea amazoniană - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

Situația de securitate în Burkina Faso - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 3

Evoluții recente privind situația politică și punerea în aplicare a procesului de pace în Columbia - Declaraţie
a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 3

Situația din Kashmir - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 3

miercuri, 18 septembrie 2019 4

09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ 4

Retragerea Regatului Unit din UE  - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 4

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 4

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018  - Raport John Howarth (A9-0005/2019) 4

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE:
Orizont 2020 și Erasmus+  - Raport John Howarth (A9-0004/2019) 4

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și
Austriei  - Raport Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) 4

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii
Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei  - Raport John Howarth (A9-0006/2019) 4



Cuprins
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Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la
inițiativa Comisiei  - Raport Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) 5

Retragerea Regatului Unit din UE  - Propuneri de rezoluție 5

15.00 - 21.00 5

Lupta împotriva cancerului - Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 5

Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 5

Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 5

Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 5

joi, 19 septembrie 2019 6

09.00 - 11.50 6

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 6

Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși 6

Myanmar, în special situația Rohingya 6

Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană 6

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 6

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură) 6

Brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale - Propuneri de rezoluție 6

Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei - Propuneri de rezoluție 6

Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor - Propuneri de rezoluție 6

15.00 - 16.00 7

Amenințări la adresa statutului pompierilor voluntari în Uniunea Europeană - Declarație a Comisiei 7

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 9

Termene de depunere 11



luni, 16 septembrie 2019

 

 

17.00 - 21.00     
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17.00 - 21.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

29 • Situația pădurilor din UE

Declarație a Comisiei

[2019/2807(RSP)]

25 À • Brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale

[2019/2800(RSP)]

Votul va avea loc joi

30 • Situația din Hong Kong

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2019/2808(RSP)]

2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)



marţi, 17 septembrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT

2 2marţi, 17 septembrie 2019
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT

15.00 - 21.00 Dezbateri

31 • Pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind
obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York

Declarație a Comisiei

[2019/2809(RSP)]

26 « • Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine
LAGARDE

Raport Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintelui Băncii
Centrale Europene

[2019/0810(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

26 « - Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE

Raport Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

13 « - Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

Raport Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Raport privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de
supraveghere al Băncii Centrale Europene

[2019/0903(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

14 À« - Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor
în Irlanda

Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda

[2019/0806(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



15.00 - 21.00     

3 3marţi, 17 septembrie 2019
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32 À • Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și
europene

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2810(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

33 • Incendiile din pădurea amazoniană

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2811(RSP)]

34 • Situația de securitate în Burkina Faso

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2019/2812(RSP)]

35 • Evoluții recente privind situația politică și punerea în aplicare a procesului de pace
în Columbia

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2019/2813(RSP)]

36 • Situația din Kashmir

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2019/2815(RSP)]



miercuri, 18 septembrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 21.00 Dezbateri

41 À • Retragerea Regatului Unit din UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2817(RSP)]

19 - Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018

Raport John Howarth (A9-0005/2019)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Comisia pentru bugete

21 À - Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea
UE: Orizont 2020 și Erasmus+

Raport John Howarth (A9-0004/2019)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020
și Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Comisia pentru bugete

20 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei
și Austriei

Raport Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Comisia pentru bugete

24 - Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al
Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei

Raport John Howarth (A9-0006/2019)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al
Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Comisia pentru bugete



 

15.00 - 21.00     
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23 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică
la inițiativa Comisiei

Raport Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa
Comisiei)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Comisia pentru bugete

41 À - Retragerea Regatului Unit din UE

Propuneri de rezoluție

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Lupta împotriva cancerului

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/2818(RSP)]

11 • Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general -
exercițiul financiar 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2820(RSP)]



joi, 19 septembrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     
 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

43 À • Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar, în special situația Rohingya

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu
dublă cetățenie UE-iraniană

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

25 À - Brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale

Propuneri de rezoluție

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei

Propuneri de rezoluție

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor

Propuneri de rezoluție

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15.00 - 16.00     
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42 • Amenințări la adresa statutului pompierilor voluntari în Uniunea Europeană

Declarație a Comisiei

[2019/2806(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

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

procedură)

 
 

luni, 16 septembrie 2019

 

17.00 - 21.00

 

 

marţi, 17 septembrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00

 

9 9Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Autor (comisie) :5'

Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Deputaţi :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Candidata la funcția de Președinte al Băncii Centrale Europene :5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportorul :6'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



miercuri, 18 septembrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00

 

 

joi, 19 septembrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Preşedintele Comisiei pentru bugete :3'

Raportorii "Buget" (2 x 3') :6'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :35'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Deputaţi :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 144 din
Regulamentul de procedură)

:1'

„Catch the eye” (articolul 144 din Regulamentul de procedură) (3 x 2') :6'

Deputaţi :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Termene de depunere

 
 

luni, 16 septembrie 2019

 

 

marţi, 17 septembrie 2019

 

 

miercuri, 18 septembrie 2019
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25 À • Brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000026/2019 - B9-0051/2019)

- Propuneri de rezoluție luni, 16 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 17 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 17 septembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 septembrie, 16.00

14 À • Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în
Irlanda  - Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Amendamente miercuri, 11 septembrie, 13.00

32 À • Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene - Declaraţii
ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 2 octombrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 7 octombrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 7 octombrie, 14.00

41 À • Retragerea Regatului Unit din UE  - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție joi, 12 septembrie, 16.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 16 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 16 septembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 17 septembrie, 16.00

21 À • Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea
UE: Orizont 2020 și Erasmus+  - Raport John Howarth (A9-0004/2019)

- Amendamente miercuri, 11 septembrie, 13.00

38 À • Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 17 septembrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 18 septembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 18 septembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 septembrie, 19.00
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39 À • Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 16 septembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 17 septembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 17 septembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 septembrie, 16.00

43 À • Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 16 septembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 18 septembrie, 14.00

44 À • Myanmar, în special situația Rohingya

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 16 septembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 18 septembrie, 14.00

45 À • Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 16 septembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 18 septembrie, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 13 septembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 16 septembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 17 septembrie, 19.00

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare
a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 septembrie, 19.00


	luni, 16 septembrie 2019
	17.00 - 21.00     

	marţi, 17 septembrie 2019
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     VOT
	15.00 - 21.00     

	miercuri, 18 septembrie 2019
	09.00 - 11.50     DEZBATERE PRIORITARĂ
	12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 21.00     

	joi, 19 septembrie 2019
	09.00 - 11.50     
	Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

	12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 16.00     

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
	luni, 16 septembrie 2019
	17.00 - 21.00

	marţi, 17 septembrie 2019
	09.00 - 11.50
	15.00 - 21.00

	miercuri, 18 septembrie 2019
	09.00 - 11.50
	15.00 - 21.00

	joi, 19 septembrie 2019
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Termene de depunere
	luni, 16 septembrie 2019
	marţi, 17 septembrie 2019
	miercuri, 18 septembrie 2019
	joi, 19 septembrie 2019
	Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal


	Cuprins
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


