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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 135 din Regulamentul de procedură)

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 17.00 Dezbateri

37 À • Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Raport Helga Stevens (A8-0203/2016)

Raport referitor la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului UNCRPD

[2015/2258(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

89 À • Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrain

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, în special situația populației Rohingya

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

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

Raport Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

37 À - Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Raport Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



 

15.00 - 17.00     
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82 À - Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise,
înscrise pe produsele alimentare

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Existența unor bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

[2016/2681(RSP)]

76 • Transferul de date cu caracter personal către China

Declaraţie a Comisiei

[2016/2762(RSP)]

94 • Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor

Declaraţie a Comisiei

[2016/2815(RSP)]
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