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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 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

51 • Programul activităților Președinției slovace a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2016/2710(RSP)]

71 À • Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017

Declaraţie a Comisiei

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan

Recomandare Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de
parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și
Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica
Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

58 - Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015

Raport José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2016: de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Comisia pentru bugete

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)

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

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

77 À«««I - Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Raport Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

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

Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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20 À«««I - Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Raport Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Comisia pentru control bugetar

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

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

[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)

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Dezbatere: 08/06/2016)

81 À - Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE
acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței
minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • O strategie globală privind politica externă și de securitate a UE

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Noua strategie a UE cu privire la China

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Raport Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată
Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor
Unite

[2016/2020(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

88 • Protejarea denunțătorilor

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2016/2806(RSP)]

86 • Revizuirea de către Comitetul de la Basel a abordării standardizate a riscului de
credit

Declaraţie a Comisiei

[2016/2804(RSP)]

82 À • Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de
sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare

[2016/2708(RPS)]
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