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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 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOT

15.00 - 21.00 Dezbateri

15 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2019/2721(RSP)]

27 • Bilanțul Comisiei Juncker

Declaraţia Preşedintelui Comisiei

[2019/2831(RSP)]

Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

24 «««I - Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

Raport Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020)

[2019/0180(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

21 «««I - Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de
pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

Raport Chris Davies (A9-0014/2019)

Raport referitor la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2017/2043 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale
Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele
Uniunii

[2019/0187(COD)]

Comisia pentru pescuit

22 ««« - Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din
Uniune

Recomandare Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și
finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

[2019/0186(APP)]

Comisia pentru bugete

25 À«««I - Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I

Raport Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Comisia pentru transport și turism

 (încă neadoptat)



15.00 - 21.00     
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10 • Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Raport Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de
Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2208(DEC)]

Comisia pentru control bugetar

11 • Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și
Consiliul

Raport Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii
Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

[2018/2168(DEC)]

Comisia pentru control bugetar

35 • Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a
discriminării

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2877(RSP)]

36 À • Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de
informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în
parte

Declaraţie a Consiliului

[2019/2882(RSP)]

Votul va avea loc joi
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