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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     Şedinţă solemnă

 

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

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

58 À • Situația statului de drept și a democrației în Polonia

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2931(RSP)]

68 • Planul de iarnă pentru solicitanții de azil

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2958(RSP)]

38 • Discursul lui Andrej Kiska, președintele Republicii Slovace

69 À - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a o înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz)

[2017/2959(RSO)]

70 À - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a-l înlocui pe Alexander Graf
Lambsdorff)

[2017/2960(RSO)]

39 «««I - Perioada pentru adoptarea actelor delegate

Raport Gesine Meissner (A8-0332/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

[COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)]

Comisia pentru transport și turism

47 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Karel Pinxten

Raport Indrek Tarand (A8-0336/2017)

Raport referitor la numirea lui Karel Pinxten în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

46 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Pietro Russo

Raport Indrek Tarand (A8-0337/2017)

Raport referitor la numirea lui Pietro Russo în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)]

Comisia pentru control bugetar



2 2miercuri, 15 noiembrie 2017

613.258/OJ 613.258/OJ

45 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Hannu Takkula

Raport Indrek Tarand (A8-0338/2017)

Raport referitor la numirea lui Hannu Takkula în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

44 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene -  Baudilio Tomé Muguruza

Raport Indrek Tarand (A8-0342/2017)

Raport referitor la numirea lui Baudilio Tomé Muguruza în funcția de membru al Curții de Conturi
Europene

[11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

43 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Bettina Jakobsen

Raport Indrek Tarand (A8-0341/2017)

Raport referitor la numirea Bettinei Jakobsen în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

42 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - João Alexandre Tavares Gonçalves de
Figueiredo

Raport Indrek Tarand (A8-0343/2017)

Raport referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo în funcția de membru al
Curții de Conturi Europene

[11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

41 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Iliana Ivanova

Raport Indrek Tarand (A8-0344/2017)

Raport referitor la numirea lui Ilianei Ivanova în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

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)

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

Comisia pentru comerț internațional

61 À - Statul de drept în Malta

Propuneri de rezoluţie

B8-0596/2017, B8-0597/2017

[2017/2935(RSP)]

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

Propunere de rezoluţie

B8-0593/2017

[2017/2861(RSP)]
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24 À - Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

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

[2017/2130(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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

Propunere de rezoluţie

B8-0589/2017

[2017/2819(RSP)]

58 À - Situația statului de drept și a democrației în Polonia

Propuneri de rezoluţie

B8-0594/2017, B8-0595/2017

[2017/2931(RSP)]

60 • Moștenirea revoluției totalitare bolșevice din 1917

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2017/2933(RSP)]

48 • Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea

Declaraţie a Comisiei

[2017/2894(RSP)]

30 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2016

Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2016

[2017/2126(INI)]

Comisia pentru petiții

În prezența dnei Emily O'Reilly, Ombudsmanul European

26 À • Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan,
Benedek Jávor (O-000065/2017 - B8-0606/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan,
Benedek Jávor (O-000066/2017 - B8-0607/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

[2017/2705(RSP)]
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22 À • Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a
creșterii economice

Raport Javi López (A8-0340/2017)

Raport referitor la combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri
de muncă și a creșterii economice

[2016/2269(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

66 • Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000082/2017 - B8-0610/2017)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor

[2017/2950(RSP)]
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