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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     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)]
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