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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 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 (Decernarea Premiului LUX)

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

65 • Paradise Papers

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2956(RSP)]

15 À«««I • Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în
materie de protecție a consumatorului

Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației
în materie de protecție a consumatorului

[2016/0148(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

37 • (Decernarea Premiului LUX)

40 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva

Raport Daniele Viotti (A8-0346/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei –EGF/2017/004
IT/Almaviva

[2017/2200(BUD)]

Comisia pentru bugete

11 - Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

Raport Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

[2017/2085(INI)]

Comisia pentru transport și turism

16 À«««I - Tipologiile teritoriilor (Tercet)

Raport Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

[2016/0393(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională



 

15.00 - 23.00     
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14 À«««I - Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

Raport Gesine Meissner (A8-0338/2016)

[2016/0050(COD)]

Comisia pentru transport și turism

15 À«««I - Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de
protecție a consumatorului

Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

[2016/0148(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

34 À - Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor
demografice

Raport Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

[2016/2245(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

12 À - Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

Raport Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

[2017/2066(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

61 À • Statul de drept în Malta

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2935(RSP)]

56 À • Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a
OMC

Declaraţie a Comisiei

[2017/2861(RSP)]

24 À • Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

Raport Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

[2017/2130(INI)]

Comisia pentru afaceri externe
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36 À«««I • Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor
care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care
fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene

Raport Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene

[COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

10 À • Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Raport referitor la Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

[2017/2083(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Votarea va avea loc joi

25 À • Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan,
Benedek Jávor, Mireille D'Ornano (O-000067/2017 - B8-0608/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

[2017/2819(RSP)]
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