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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 - Minereurile din zone de conflict  

 
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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618.460/OJ 618.460/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

60 • Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)
Comisia pentru comerț internațional
Comisia
Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict

[2018/2557(RSP)]

54 • Măsuri de sprijin privind minereurile din zone de conflict

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia
Minereurile din zonele de conflict: măsuri de sprijin

[2018/2542(RSP)]

71 • Planul de acțiune privind infrastructura de combustibili alternativi

Declarație a Comisiei

[2017/3034(RSP)]

92 À • Situația din Maldive

RC B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018,
B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

[2018/2630(RSP)]

93 À • Arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui
Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov

RC B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018,
B8-0163/2018, B8-0164/2018

[2018/2631(RSP)]



 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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94 À • Ucideri din milă în Uganda

RC B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018,
B8-0173/2018

[2018/2632(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)

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

Recomandare João Ferreira (A8-0058/2018)

[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)

[2017/2266(INI)]

Comisia pentru pescuit

31 À«««I - Europass: un cadru pentru abilități și calificări

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

[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)

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

Comisia pentru cultură și educație

78 À«««I - Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

Raport Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru
Medicamente

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

18 À« - O bază fiscală consolidată comună a societăților

Raport Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[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)

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

Comisia pentru afaceri economice și monetare



 

15.00 - 16.00     
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49 À - Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III

Raport Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Comisia pentru bugete

87 À - Situația din Siria

Propuneri de rezoluție

RC B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018,
B8-0146/2018, B8-0150/2018

[2018/2626(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

RC B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018,
B8-0149/2018, B8-0151/2018

[2018/2566(RSP)]

95 À - Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Propuneri de rezoluție

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018,
B8-0157/2018, B8-0158/2018

[2018/2633(RSP)]

67 • Rezerva de performanță pentru fondurile ESI

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Rezerva de performanță pentru fondurile ESI

[2018/2546(RSP)]
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