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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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09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Acordarea Premiului Saharov

12.30 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

76 • Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile

Declaraţia Preşedintelui Comisiei

[2014/2975(RSP)]

În prezența Consiliului și a Președintelui BEI
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

11 À • Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12
decembrie 2014)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2014/2777(RSP)]

49 • Premiul Saharov - 2014

Acordarea Premiului Saharov 2014 doctorului Denis MUKWEGE ca recunoaștere a
eforturilor sale constante de restabilire a integrității fizice și psihice a mii de femei și fete,
victime ale abuzurilor sexuale comise de forțele rebele în Republica Democratică Congo

18 « - Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

Raport Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

19 À« - Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

11 À - Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014)

Propuneri de rezoluţie

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15.00 - 23.00     
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64 À • Recunoașterea suveranității statale a Palestinei

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2014/2964(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

44 À • A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2014/2919(RSP)]

72 • Rezultatul reuniunii G20

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2014/2968(RSP)]

73 À • Piața unică digitală

Declaraţie a Comisiei

[2014/2973(RSP)]

75 À • Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor

Declaraţie a Comisiei

[2014/2976(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
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