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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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08.30 - 10.00     

 

10.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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08.30 - 10.00 Dezbateri

10.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

90 • Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului

Declarație a Comisiei

[2018/2629(RSP)]

72 • Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei

[2018/2576(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Statisticile din transportul feroviar

Raport Karima Delli (A8-0038/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
din transportul feroviar (reformare)

[2017/0146(COD)]

Comisia pentru transport și turism

81 « - Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

Raport Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

[2018/0804(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

79 À«««I - Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle

Raport Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de
Newcastle

[2017/0329(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
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80 À«««I - Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

Raport Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei
asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

[2017/0242(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

91 À - Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în
ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear

Raport Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Germania – EGF/2017/008
DE/Goodyear)

[2018/2025(BUD)]

Comisia pentru bugete

75 À - Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și
evitarea sarcinilor fiscale

[2018/2579(RSO)]

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

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

[2017/2052(INI)]

Comisia pentru bugete

55 À - Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

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

[2017/2053(INI)]

Comisia pentru bugete

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

Raport Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[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)

[2017/2260(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



15.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - O bază fiscală comună a societăților

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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88 • Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice -
amenințarea la adresa serviciilor publice

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2627(RSP)]

89 À • Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján
Kuciak și al Martinei Kušnírová

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2628(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

18 À« • O bază fiscală consolidată comună a societăților

Raport Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală
consolidată comună a societăților (CCCTB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À« • O bază fiscală comună a societăților

Raport Paul Tang (A8-0050/2018)

Raport referitor la o bază fiscală comună a societăților

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

68 À • Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru
agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia pentru comerț internațional
Comisia
Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul
PAC (în contextul măslinelor spaniole)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Declarație a Comisiei

[2018/2633(RSP)]



 
Dezbatere comună - Acord privind pescuitul cu Uniunea Comorelor 

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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31 À«««I • Europass: un cadru pentru abilități și calificări

Raport Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului
privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și
calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Comisia pentru cultură și educație

61 À«««I • Programul „Europa creativă” (2014-2020)

Raport Silvia Costa (A8-0369/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa
creativă” (2014-2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Comisia pentru cultură și educație

13 ««« • Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare

Recomandare João Ferreira (A8-0058/2018)

Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de
parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea
Comorelor

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Comisia pentru pescuit

59 • Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare
(rezoluție)

Raport João Ferreira (A8-0055/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul
pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

[2017/2266(INI)]

Comisia pentru pescuit
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