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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     
 
Dezbatere comună - UE-Noua Zeelandă

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

23 ««« • Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă
(aprobare)

Recomandare Charles Tannock (A8-0327/2017)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în
numele Uniunii a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de
altă parte

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

21 À • Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă
(rezoluție)

Raport Charles Tannock (A8-0333/2017)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului
de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte

[2017/2050(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

71 À • Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El
Abidine

RC B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017,
B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017

[2017/2961(RSP)]

72 À • Atacurile teroriste din Somalia

RC B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017,
B8-0635/2017

[2017/2962(RSP)]



 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

2 2joi, 16 noiembrie 2017

613.258/OJ 613.258/OJ

73 À • Madagascar

RC B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017,
B8-0646/2017, B8-0647/2017

[2017/2963(RSP)]

9 • 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)

75 «««I - Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea
unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

Raport Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

[COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

23 ««« - Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare)

Recomandare Charles Tannock (A8-0327/2017)

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

21 À - Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)

Raport Charles Tannock (A8-0333/2017)

[2017/2050(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

10 À - Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017)

[2017/2083(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

30 À - Activitățile Ombudsmanului European în 2016

Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

[2017/2126(INI)]

Comisia pentru petiții

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

Propunere de rezoluţie

B8-0590/2017

[2017/2705(RSP)]

22 À - Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii
economice

Raport Javi López (A8-0340/2017)

[2016/2269(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



15.00 - 16.00     
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63 • 2018 - Anul turismului UE-China

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Petra Kammerevert (O-000071/2017 - B8-0609/2017)
Comisia pentru cultură și educație
Comisia
2018 - Anul turismului UE-China

[2017/2846(RSP)]


	joi, 16 noiembrie 2017
	09.00 - 11.50     
	Dezbatere comună - UE-Noua Zeelandă
	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
	15.00 - 16.00     


