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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 - 11.20     

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

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

15.00 - 16.00 Dezbateri

57 • Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE

Declarație a Comisiei

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situația libertăților în Algeria

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

38 ««« - Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de
vită de calitate superioară

Recomandare Bernd Lange (A9-0038/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele
Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului
tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor
la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și
la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional
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39 À - Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de
vită de calitate superioară

Raport Bernd Lange (A9-0037/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind
alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară
menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la
animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

37 À - Situația în Bolivia

Propuneri de rezoluție

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Dezbatere: 13/11/2019)

51 À - Urgența climatică și de mediu

Propuneri de rezoluție

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25)

Propuneri de rezoluție

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen

Propuneri de rezoluție

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din
Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius

Propuneri de rezoluție

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Criza organului de apel al OMC

Propuneri de rezoluție

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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19 À - Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE

Propuneri de rezoluție

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Numerele de servicii pentru clienți 800

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Comisia
Numerele de servicii pentru clienți 0800

[2019/2937(RSP)]
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