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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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miercuri, 29 ianuarie 2020 1

15.00 - 18.00 1

Reluarea sesiunii 1

Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului - a 75-a aniversare a eliberării Auschwitzului 1

Ordinea lucrărilor 1

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  - Recomandare Guy Verhofstadt (A9-0004/2020) 1

18.00 - 18.15 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi) 1

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  - Recomandare Guy Verhofstadt (A9-0004/2020) 1

18.15 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării) 1

Epidemia de coronavirus - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 1

Drepturile popoarelor indigene - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 1

Legea din 2019 (modificată) privind cetățenia indiană - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 2

Situația umanitară din insulele grecești, în special a copiilor - asigurarea protecției, transferului și reîntregirii
familiei - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 2

Strategia UE pentru mobilitate și transport durabile: măsurile necesare până în 2030 și ulterior - Declarație a
Comisiei 2

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

joi, 30 ianuarie 2020 3

09.00 - 11.20 3

Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 - Declarație a Comisiei 3

Răspunsul UE la devastările cauzate de inundațiile din Spania - Declarație a Comisiei 3

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2021 3

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2022 3

Verificarea prerogativelor  - Raport Lucy Nethsingha (A9-0015/2020) 3

Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție  - Raport Irene Tinagli (A9-0009/2020) 3

Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție  - Raport Irene Tinagli (A9-0011/2020) 3

Numirea vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție  - Raport Irene Tinagli (A9-0010/2020) 3

Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)  - Raport Irene Tinagli
(A9-0008/2020) 4

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3): Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor
și a amestecurilor- dioxidul de titan - Propunere de rezoluţie 4

Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile - Propuneri de rezoluție 4

Diferența de remunerare între femei și bărbați - Propuneri de rezoluție 4

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 6



Cuprins
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Termene de depunere 7



miercuri, 29 ianuarie 2020

 

 

15.00 - 18.00

 

18.00 - 18.15     VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)

 

18.15 - 24.00     Dezbateri (sau la finalul votării)
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15.00 - 18.00 Comemorare și dezbatere

18.00 - 18.15 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)

18.15 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării)

1 • Reluarea sesiunii

4 • Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului - a 75-a aniversare a eliberării
Auschwitzului

[2019/2966(RSP)]

14 • Ordinea lucrărilor

6 ««« • Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din
Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Recomandare Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului referitoare la încheierea
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din
Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Comisia pentru afaceri constituționale

6 ««« - Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Recomandare Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Comisia pentru afaceri constituționale

28 • Epidemia de coronavirus

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2511(RSP)]

13 • Drepturile popoarelor indigene

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

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Legea din 2019 (modificată) privind cetățenia indiană

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

[2020/2519(RSP)]

Votarea va avea loc în perioada de sesiune martie II

15 • Situația umanitară din insulele grecești, în special a copiilor - asigurarea protecției,
transferului și reîntregirii familiei

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2520(RSP)]

17 • Strategia UE pentru mobilitate și transport durabile: măsurile necesare până în 2030
și ulterior

Declarație a Comisiei

[2020/2518(RSP)]

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



joi, 30 ianuarie 2020

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.20 Dezbateri

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor

5 • Programul de lucru al Comisiei pentru 2020

Declarație a Comisiei

[2019/2965(RSP)]

29 • Răspunsul UE la devastările cauzate de inundațiile din Spania

Declarație a Comisiei

[2020/2537(RSP)]

21 À - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Verificarea prerogativelor

Raport Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Raport privind verificarea prerogativelor

[2019/2180(REG)]

Comisia pentru afaceri juridice

26 « - Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

Raport Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

25 « - Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

Raport Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

24 « - Numirea vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție

Raport Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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23 « - Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)

Raport Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Bancare Europene

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

22 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3): Clasificarea, etichetarea și ambalarea
substanțelor și a amestecurilor- dioxidul de titan

Propunere de rezoluţie

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

Propuneri de rezoluție

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Dezbatere: 13/01/2020)

7 À - Diferența de remunerare între femei și bărbați

Propuneri de rezoluție

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Dezbatere: 13/01/2020)



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

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

procedură)

 
 

miercuri, 29 ianuarie 2020

 

15.00 - 18.00

 

18.15 - 24.00

 

 

joi, 30 ianuarie 2020

 

09.00 - 11.20
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Raportori :6'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 10'
30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :74' 30

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6'



Termene de depunere

 
 

miercuri, 29 ianuarie 2020

 

 

joi, 30 ianuarie 2020
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16 À • Legea din 2019 (modificată) privind cetățenia indiană - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție miercuri, 25 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 30 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 30 martie, 20.00

21 À • Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2021

- Amendamente marţi, 28 ianuarie, 19.00

- Cereri de vot prin apel nominal miercuri, 29 ianuarie, 16.00

20 À • Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2022

- Amendamente marţi, 28 ianuarie, 19.00

- Cereri de vot prin apel nominal miercuri, 29 ianuarie, 16.00

10 À • Verificarea prerogativelor  - Raport Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Amendamente miercuri, 29 ianuarie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 29 ianuarie, 21.00

22 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3): Clasificarea, etichetarea și ambalarea
substanțelor și a amestecurilor- dioxidul de titan - Propunere de rezoluţie

- Amendamente luni, 27 ianuarie, 13.00

8 À • Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 22 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 27 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 27 ianuarie, 14.00

7 À • Diferența de remunerare între femei și bărbați - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 22 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 27 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 27 ianuarie, 14.00
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