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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 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
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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)]
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