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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 - 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 - 23.00 Dezbateri

56 • Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020
privind Cadrul Financiar Multianual

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam

Recomandare Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

12 À - Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

13 ««« - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam

Recomandare Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

24 À - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

66 À - Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun
a Uniunii

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 - 23.00     
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18 À - O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume

Propuneri de rezoluție

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Dezbatere: 18/12/2019)

45 À - Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a
bunurilor și a serviciilor

Propuneri de rezoluție

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord

Propuneri de rezoluție

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banca Centrală Europeană – raport anual 2018

Raport Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À - Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

Propunere de rezoluţie

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • O Europă socială într-o lume digitală

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategia privind egalitatea de gen

Declarație a Comisiei

[2020/2515(RSP)]

26 À • Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
Consiliul
Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)

Raport Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii
comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului
European și al Consiliului

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

64 • Situația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2562(RSP)]

35 • Situația umanitară a refugiaților la frontierele externe ale UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2523(RSP)]

49 • Un internet mai bun pentru copii

Declarație a Comisiei

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: garantarea drepturilor fundamentale și asigurarea unui răspuns
european coordonat

Declarație a Comisiei

[2020/2565(RSP)]
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