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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     

 

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

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

15 À • Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de
interese după ocuparea unor funcții publice

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia
Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după
ocuparea unor funcții publice

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, în special libertatea de exprimare

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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)

63 À - Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării
Naționale (lovitură de stat parlamentară)

Propuneri de rezoluție

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria

Propunere de rezoluţie

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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14 À - COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020)

Propunere de rezoluţie

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Activitățile Ombudsmanului European în 2018

Raport Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Comisia pentru petiții

15 À - Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după
ocuparea unor funcții publice

Propuneri de rezoluție

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Obiectele ilicite imprimate 3D

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Obiecte ilegale imprimate în 3D

[2019/2964(RSP)]
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