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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     

 

12.00 - 12.30     Ședință solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Ședință solemnă

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

85 À • Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2714(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

76 À«««I • Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16
decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

46 • Discurs pronunțat de Alpha Condé, președintele Republicii Guineea

100 • Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul

Articolul 197 din Regulamentul de procedură

70 «««I - Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din
Marea Baltică

Raport Alain Cadec (A8-0149/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de
salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Comisia pentru pescuit

72 «««I - Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica
transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice
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26 ««« - Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană,
Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

Recomandare Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma
unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între
Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului
generalizat de preferințe

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

16 ««« - Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul
Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

Recomandare Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma
unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între
Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului
generalizat de preferințe

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

32 « - Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea
creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Raport Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea
fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

27 - Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

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

[2017/2119(INI)]

Comisia pentru pescuit

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

Raport Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

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)

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

Comisia pentru pescuit

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

76 À«««I - Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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43 À«««I - Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de
gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud

Raport Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de
gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Comisia pentru pescuit

(Dezbatere: 15/01/2018, votare: 16/01/2018)

12 À - Finanțele sustenabile

Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[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)

[2018/2009(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

90 • Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situația din Nicaragua

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

[2018/2711(RSP)]

Votul va avea loc joi

78 • Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE

Declarație a Comisiei

[2018/2697(RSP)]

11 À • Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant privind Libia

Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind Libia

[2018/2017(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
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22 À • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Raport referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

[2017/2256(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

53 À • Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

Raport Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme
minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

[2016/2328(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

91 À«««II • Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții
din partea țărilor care nu sunt membre ale CE

Recomandare pentru a doua lectură : Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în
vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

45 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune

Raport Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Raport referitor la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale
comune

[2017/2070(INI)]

Comisia pentru comerț internațional
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