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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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08.30 - 12.50     

 

DEZBATERE PRIORITARĂ

 

13.00 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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08.30 - 12.50 Dezbateri

13.00 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

52 • Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2016/2709(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

50 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a
deține viză de scurtă ședere

[2015/0199(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

29 «««I - Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

Raport Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

34 À - Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

Raport Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

25 À - Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor

Raport Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

68 À - O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

Raport Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Comisia pentru comerț internațional



 

15.00 - 23.00     
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23 À - Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

Raport Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

26 À • Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului
înainte de propunerea Comisiei

Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Raport referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările
Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

[2015/2353(INI)]

Comisia pentru bugete

56 À • Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Raport Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

[2016/2038(INI)]

Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
(TAXE 2)

21 À«««I • Paza europeană de frontieră și de coastă

Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

55 À«««II • Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

Recomandare pentru a doua lectură : Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri
pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în
Uniune

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

47 À • Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Declaraţie a Comisiei

[2016/2695(RSP)]



Dezbatere comună - Agențiile maritime și pentru pescuit
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20 À«««I • Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Raport Michael Cramer (A8-0215/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei
Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comisia pentru transport și turism

22 À«««I • Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Raport Alain Cadec (A8-0068/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei
Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comisia pentru pescuit

62 «««I • Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF

Raport Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Raport referitor la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului
European de Luptă Antifraudă (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comisia pentru control bugetar
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