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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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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

40 • Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea

Declarație a Comisiei

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru
activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

Raport Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și
pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a
Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al
Consiliului

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comisia pentru pescuit

(Dezbatere: 13/09/2017, votare: 14/09/2017)

27 • Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Raport referitor la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

[2017/2119(INI)]

Comisia pentru pescuit

73 À • Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

Raport Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea
conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

[2017/2129(INI)]

Comisia pentru pescuit

Votul va avea loc miercuri



 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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69 À • Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

[2018/2037(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Votul va avea loc miercuri

14 • Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după
reforma din 2013

Raport Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE
după reforma din 2013

[2017/2088(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

89 À • Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Declarație a Comisiei

[2018/2718(RSP)]

Votul va avea loc joi

20 À • Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună
legiferare

Raport Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai
bună legiferare

[2016/2018(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri constituționale

Votul va avea loc miercuri

12 À • Finanțele sustenabile

Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Raport referitor la finanțele sustenabile

[2018/2007(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À • Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017

Raport Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Raport referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția

[2018/2009(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
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