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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     

 

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 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Interpelări majore

174 À • Punerea în aplicare a ordinului european de protecție

Raport Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european
de protecție

[2016/2329(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

158 À • Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Comisia pentru cultură și educație
Comisia
Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare

[2018/2571(RSP)]

205 À • Belarus

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipine

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Situația din Fâșia Gaza

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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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)

201 « - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei
standard minime

Raport Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard
minime

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

41 À«««I - Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

Raport Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

15 À«««I - Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor,
componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

Raport Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

(Dezbatere: 04/04/2017, votare: 04/04/2017)

14 À«««I - Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Raport Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

202 À« - Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

183 À - Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul
European

Raport Paul Rübig (A8-0146/2018)

Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019

[2018/2001(BUD)]

Comisia pentru bugete
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217 «««I - Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene
referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10
acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

Raport Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile
europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10
acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

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

Propuneri de rezoluție

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Dezbatere: 14/03/2018)

185 À - Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care
promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene

Propuneri de rezoluție

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

211 À - Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în
detenție în Turcia

Propuneri de rezoluție

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale

Raport Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

73 À - Raportul anual privind politica în domeniul concurenței

Raport Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

156 À - Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa

Propuneri de rezoluție

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Punerea în aplicare a ordinului european de protecție

Raport Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen



 

15.00 - 16.00     Interpelări majore
 

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
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158 À - Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare

Propuneri de rezoluție

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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