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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



miercuri, 27 noiembrie 2019

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 13.00     VOT

1 1miercuri, 27 noiembrie 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

09.00 - 11.30 Dezbateri

12.00 - 13.00 VOT

13.00 - 13.30 (Decernarea Premiului LUX)

15.00 - 23.00 Dezbateri

23 • Prezentare, de către Președinta aleasă a Comisiei, a colegiului comisarilor și a
programului acestuia

[2019/2801(RSP)]

24 - Alegerea Comisiei

[2019/2109(INS)]

Precedat de o rundă de vorbitori din partea grupurilor politice, în ordine inversă

40 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i oferi asistență Greciei

Raport Eva Kaili (A9-0040/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Comisia pentru bugete

56 - Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate care au
drept scop să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, de fluxurile de refugiați și de
amenințările la adresa securității

Raport Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda
provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Comisia pentru bugete

27 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului
general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

Raport Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului
general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Comisia pentru bugete

20 - Procedura bugetară 2020: proiectul comun

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

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

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară
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15.00 - 23.00     
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61 • (Decernarea Premiului LUX)

60 • Amestecul altor țări în democrațiile noastre și în alegerile noastre

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/2941(RSP)]

47 • Evoluții în vecinătatea estică

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situația din Israel și din Palestina, inclusiv coloniile

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situația în regiunea Orientului Mijlociu Extins, inclusiv criza din Iran, Irak și Liban

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Comisia pentru dezvoltare
Consiliul
Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul statelor din ACP

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia
Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări ACP

[2019/2832(RSP)]
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