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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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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

16 À • Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem
așteptărilor cetățenilor

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2833(RSP)]

32 À • Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro

Raport Yana Toom (A9-0016/2019)

Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei
euro

[2019/2111(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

24 «««I - Perioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502

Raport Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Comisia pentru transport și turism

 (încă neadoptat)

Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

12 « - Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia

Raport Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către
Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

8 À - Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată
în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

Raport John Howarth (A9-0012/2019)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general al
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de
plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Comisia pentru bugete
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9 - Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării
pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

Raport John Howarth (A9-0013/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei
(UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019
în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Comisia pentru bugete

23 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv
flumioxazina

Propuneri de rezoluție

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv
clorotoluronul

Propuneri de rezoluție

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Propuneri de rezoluție

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12
(ACS-GMØØ5-3)

Propuneri de rezoluție

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și
DAS-40278-9

Propuneri de rezoluție

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene

Propuneri de rezoluție

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Dezbatere: 17/09/2019)

16 À - Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor
cetățenilor

Propuneri de rezoluție

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro

Raport Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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