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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



Cuprins

Cuprins
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luni, 21 octombrie 2019 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Efectele falimentului Grupului Thomas Cook - Declarație a Comisiei 1

Pericolul extremismului violent de dreapta (în lumina evenimentelor recente de la Halle, Germania) -
Declarație a Comisiei 1

Incriminarea educației sexuale în Polonia - Declarație a Comisiei 1

Furtunile din Europa - în special ploile abundente din Spania și uraganul din Insulele Azore (Portugalia) -
Declarație a Comisiei 1

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

marţi, 22 octombrie 2019 2

09.00 - 12.20 2

Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie - Declaraţii ale Consiliului European şi ale
Comisiei 2

Bilanțul Comisiei Juncker - Declaraţia Preşedintelui Comisiei 2

12.30 - 14.30 VOT 2

Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)  - Raport Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019) 2

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) 2

Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
- Recomandare Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019) 2

Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I  - Raport
Karima Delli 2

15.00 - 21.00 3

Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)  - Raport Petri Sarvamaa
(A9-0011/2019) 3

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul  - Raport Isabel
García Muñoz (A9-0010/2019) 3

Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 3

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 3

miercuri, 23 octombrie 2019 4

09.00 - 11.50 4

Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei - Declaraţie a Vicepreședintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 4

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile 4

Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)  - Raport Petri Sarvamaa
(A9-0011/2019) 4

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul  - Raport Isabel
García Muñoz (A9-0010/2019) 4
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Obiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor -
Propunere de rezoluţie 4

15.00 - 23.00 4

Urgența climatică și ecologică - Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 4

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018 4

Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 5

Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 5

Situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților - Declaraţie a
Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 5

Declarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 5

joi, 24 octombrie 2019 6

10.00 - 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 persoanelor LGBTI în Uganda 6

Egiptul 6

Noul cod penal propus în Indonezia 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

Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de
acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord  - Raport Younous Omarjee
(A9-0020/2019) 6

Utilizarea trioxidului de crom - Propunere de rezoluţie 6

Efectele falimentului Grupului Thomas Cook - Propuneri de rezoluție 7

Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind
impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte - Propuneri de rezoluție 7

Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei - Propuneri de rezoluție 7

Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană - Propuneri de rezoluție 7

Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania - Propuneri de rezoluție 7

15.00 - 16.00 7

Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000031/2019 - B9-0054/2019) 7

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

Termene de depunere 11



luni, 21 octombrie 2019

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

33 À • Efectele falimentului Grupului Thomas Cook

Declarație a Comisiei

[2019/2854(RSP)]

Votul va avea loc joi

41 • Pericolul extremismului violent de dreapta (în lumina evenimentelor recente de la
Halle, Germania)

Declarație a Comisiei

[2019/2885(RSP)]

48 À • Incriminarea educației sexuale în Polonia

Declarație a Comisiei

[2019/2891(RSP)]

Votarea va avea loc în perioada de sesiune noiembrie I

47 • Furtunile din Europa - în special ploile abundente din Spania și uraganul din
Insulele Azore (Portugalia)

Declarație a Comisiei

[2019/2892(RSP)]

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



marţi, 22 octombrie 2019

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOT

2 2marţi, 22 octombrie 2019
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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     

3 3marţi, 22 octombrie 2019
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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



miercuri, 23 octombrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

 

15.00 - 23.00     
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

40 À • Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei

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

[2019/2886(RSP)]

Votul va avea loc joi

28 À • Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

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

Raport Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[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)

[2018/2168(DEC)]

Comisia pentru control bugetar

29 À - Obiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor

Propunere de rezoluţie

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]

44 • Urgența climatică și ecologică

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/2887(RSP)]

20 • Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018

[2019/2802(RSP)]

În prezența lui Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi
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32 À • Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Consiliul
Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

[2019/2755(RSP)]

43 À • Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2883(RSP)]

42 • Situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Declarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de
sănătate

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2861(RSP)]



joi, 24 octombrie 2019

 

 

10.00 - 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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10.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

37 À • Situația persoanelor LGBTI în Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egiptul

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Noul cod penal propus în Indonezia

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(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)

23 6 «««I - Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile
suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

Raport Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în
scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului
Unit din Uniune fără un acord

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

34 À - Utilizarea trioxidului de crom

Propunere de rezoluţie

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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33 À - Efectele falimentului Grupului Thomas Cook

Propuneri de rezoluție

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(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

Propuneri de rezoluție

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei

Propuneri de rezoluție

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

Propuneri de rezoluție

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Propuneri de rezoluție

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al
AFME

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Comisia
Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME

[2019/2888(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

8 8
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 21 octombrie 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 22 octombrie 2019

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 21.00

 

 

miercuri, 23 octombrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

9 9Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Deputaţi :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :15'

Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile) :45'

„Catch the eye” :5'

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) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (17 x 1') :17'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (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'



15.00 - 23.00

 

 

joi, 24 octombrie 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile) :10'

Autor (comisie) :5'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :30'

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

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 :45'

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autorul (grupul politic) :2'

„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, 21 octombrie 2019

 

 

marţi, 22 octombrie 2019

 

 

miercuri, 23 octombrie 2019
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33 À • Efectele falimentului Grupului Thomas Cook - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 21 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 22 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 22 octombrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00

48 À • Incriminarea educației sexuale în Polonia - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 6 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 11 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 11 noiembrie, 14.00

25 À • Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I  - Raport
Karima Delli

- Amendamente; respingere miercuri, 16 octombrie, 13.00

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

- Propuneri de rezoluție luni, 21 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 22 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 22 octombrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00

40 À • Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei - Declaraţie a Vicepreședintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 21 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 22 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 22 octombrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00

28 À • Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

- Proiecte de amendamente la bugetul general - comisii, cel puțin 38 de
deputaţi

joi, 5 septembrie, 12.00

- Proiecte de amendamente la bugetul general - grupuri politice joi, 12 septembrie, 12.00

- Redepunerea unor amendamente respinse în comisie miercuri, 16 octombrie, 12.00

- Cereri de „voturi separate”, „voturi pe părți” și „voturi prin apel
nominal” privind amendamentele la proiectul de buget

luni, 21 octombrie, 12.00
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29 À • Obiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor -
Propunere de rezoluţie

- Amendamente la propunerea de rezoluţie marţi, 22 octombrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00

32 À • Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Propuneri de rezoluție luni, 21 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 22 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 22 octombrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00

43 À • Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 22 octombrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 23 octombrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 23 octombrie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 19.00

37 À • Situația persoanelor LGBTI în Uganda

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 21 octombrie, 20.00

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

miercuri, 23 octombrie, 13.00

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

miercuri, 23 octombrie, 14.00

38 À • Egiptul

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 21 octombrie, 20.00

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

miercuri, 23 octombrie, 13.00

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

miercuri, 23 octombrie, 14.00

39 À • Noul cod penal propus în Indonezia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 21 octombrie, 20.00

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

miercuri, 23 octombrie, 13.00

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

miercuri, 23 octombrie, 14.00

23 6 • Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile
suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord  - Raport
Younous Omarjee (A9-0020/2019)

- (posibil) Amendamente; respingere marţi, 22 octombrie, 13.00

- (posibil) Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00

34 À • Utilizarea trioxidului de crom - Propunere de rezoluţie

- Amendamente la propunerea de rezoluţie marţi, 22 octombrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 23 octombrie, 16.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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- Texte supuse la vot marţi vineri, 18 octombrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 21 octombrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 22 octombrie, 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, 23 octombrie, 19.00
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