
23/10/19 642.179/OJ

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2019 2024

Document de şedinţă

ORDINE DE ZI

miercuri, 23 octombrie 2019



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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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)]
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