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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     DEZBATERI PRIORITARE

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 DEZBATERI PRIORITARE

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

70 À • Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2573(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

27 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire
a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și
oțel

Recomandare Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de
stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a
Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

[2017/0213(APP)]

Comisia pentru bugete

47 ««« - Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă
reciprocă în domeniul vamal

Recomandare Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența
administrativă reciprocă în domeniul vamal

[2016/0006(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

17 - O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative

Raport István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Comisia pentru transport și turism

42 À«««I - Serviciile de livrare transfrontalieră de colete

Raport Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Comisia pentru transport și turism



 

15.00 - 23.00     
 
Dezbatere comună - CFM și resursele proprii post-2020

2 2marţi, 13 martie 2018

618.460/OJ 618.460/OJ

43 À«««I - Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și
permisele de conducere

Raport Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Comisia pentru transport și turism

77 «««I - Instituirea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea
competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

Raport Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a
Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a
capacității de inovare a industriei de apărare a UE

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

50 À - Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE

Raport Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

46 À - Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE

Raport Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

10 À - Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind
schimbările climatice

Raport Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

56 À • Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Raport referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM
post-2020

[2017/2052(INI)]

Comisia pentru bugete

55 À • Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

Raport Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Raport referitor la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

[2017/2053(INI)]

Comisia pentru bugete



Sfârşitul dezbaterii comune

 
Dezbatere comună - Semestrul european
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49 À • Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III

Raport Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2019, secțiunea III –
Comisia

[2017/2286(BUD)]

Comisia pentru bugete

Votul va avea loc joi

87 À • Situația din Siria

Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2626(RSP)]

Votul va avea loc joi

84 • Perspectivele UE privind prima reuniune a Consiliului mixt UE-Cuba

Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2528(RSP)]

64 • O nouă agendă pentru relațiile UE-Asia Centrală în cadrul celei de-a 13-a reuniuni
ministeriale anuale

Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2526(RSP)]

21 À • Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a
creșterii pentru 2018

Raport Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice:
analiză anuală a creșterii pentru 2018

[2017/2226(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

15 À • Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de
ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018

Raport Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicii economice:
aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a
creșterii pe 2018

[2017/2260(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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