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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

 

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

12.00 - 12.30 (Acordarea Premiului Saharov)

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

44 • Comemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii
caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale

[2019/2951(RSP)]

Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

11 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2019/2723(RSP)]

45 • Acordarea Premiului Saharov

59 • Alegerea Ombudsmanului European

Posibil - al doilea și al treilea tur de scrutin

30 «««I - PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul
calendaristic 2020

Raport Norbert Lins (A9-0042/2019)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar
2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul
calendaristic 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

10 ««« - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de
punere în aplicare

Recomandare Carmen Avram (A9-0026/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în
domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind
punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Comisia pentru pescuit



 

15.00 - 23.00     
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48 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active,
inclusiv dimoxistrobin și mancozeb

Propunere de rezoluţie

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar
2017

Propunere de decizie

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Dezbatere: 26/11/2019)

19 À - Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

Propuneri de rezoluție

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana
Galizia

Propuneri de rezoluție

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Inițiativa UE privind polenizatorii

Propuneri de rezoluție

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență

Propuneri de rezoluție

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea
Comisiei privind un pact ecologic european

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/2976(RSP)]
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39 À • Situația uigurilor din China („China Cables”)

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2019/2945(RSP)]

43 À • Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2019/2952(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

57 À • Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2019/2978(RSP)]

65 À • Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2019/2993(RSP)]

64 À • O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2988(RSP)]

Votul va avea loc în februarie 2020
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