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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 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

11 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 12 și 13 decembrie 2019

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2722(RSP)]

26 • Discursul lui Oleg Sențov, laureat al Premiului Saharov în 2018

17 ««« - Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele
din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-Ucraina

Recomandare Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

44 « - Modificarea normelor privind TVA și accizele în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul
Uniunii

Raport Paul Tang (A9-0034/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al
accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

28 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Joëlle Elvinger

Raport Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Joëlle Elvinger ca membră a Curții de Conturi

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

29 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - François Roger Cazala

Raport Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui François-Roger Cazala ca membru al Curții de Conturi

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Comisia pentru control bugetar



 

15.00 - 23.00     
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30 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Alex Brenninkmeijer

Raport Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Alex Brenninkmeijer ca membru al Curții de Conturi

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

31 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Nikolaos Milionis

Raport Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Nikolaos Milionis ca membru al Curții de Conturi

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

32 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Klaus-Heiner Lehne

Raport Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Klaus-Heiner Lehne ca membru al Curții de Conturi

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

35 À - Drepturile copiilor cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la drepturile copilului

Propuneri de rezoluție

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Dezbatere: 13/11/2019)

20 • Procedura bugetară 2020: proiectul comun

Raport Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2020 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară

49 • Reacția UE la evenimentele meteorologice extreme și la impactul acestora: cum să
protejăm zonele urbane europene și patrimoniul cultural al acestora

Declarație a Comisiei

[2019/2932(RSP)]

48 À • Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor
LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”

Declarație a Comisiei

[2019/2933(RSP)]

Votarea va avea loc în decembrie

33 À • Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus
asupra agriculturii din Europa

Declarație a Comisiei

[2019/2895(RSP)]

Votul va avea loc joi
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42 À • Criza organului de apel al OMC

Declarație a Comisiei

[2019/2918(RSP)]

Votul va avea loc joi
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