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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



marţi, 25 noiembrie 2014

 

 

09.00 - 11.00     
 

Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din

Regulamentul de procedură)

 

11.15 - 12.00     Şedinţă solemnă

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.00 Dezbateri

11.15 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

77 « - Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.
1150/2000 de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse
proprii al Comunităților Europene

Raport Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Comisia pentru bugete

 (încă neadoptat)

10 À • Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei
Europa 2020

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Consiliul
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Comisia
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Discurs al Sanctității Sale Papa Francisc

59 ««« - Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant

Recomandare Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii
Europene, a Protocolului la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant, adoptat la Luxemburg la 23 februarie 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice



 

15.00 - 23.00     
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62 ««« - Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

Recomandare Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului cu privire la aprobarea, în numele Uniunii
Europene, a Convenției de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice

57 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma

Raport Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din
2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea
în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de
Finlanda)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Comisia pentru bugete

56 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD

Raport Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din
2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea
în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD prezentată de Franța)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Comisia pentru bugete

67 - Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și
Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor
(PNR)

Propunere de rezoluţie

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

Raport Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

10 À - Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

Propuneri de rezoluţie

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Buget 2015: Rezultatele comitetului de conciliere
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40 • Combaterea violenței împotriva femeilor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
Comisia
Acțiuni ca urmare a raportului legislativ din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la
combaterea violenței împotriva femeilor

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de
către UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Consiliul
Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Comisia
Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

[2014/2907(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

61 • Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Europa Libertății și Democrației Directe
Comisia
Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania

[2014/2959(RSP)]

30 • Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Comisia
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește
încadrarea în muncă

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Comisia
Punerea în aplicare a directivei de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce
privește încadrarea în muncă

[2014/2862(RSP)]



 
Dezbatere comună - Banca Centrală Europeană

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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74 • Evaluarea testelor de rezistență a băncilor

Declaraţie a Comisiei

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene
în materie de sancțiuni

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

18 « • Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

Raport Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către
Banca Centrală Europeană

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare
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