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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 - 11.30     

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.30 Dezbateri

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

65 • Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei

[2018/2622(RSP)]

54 • Discurs pronunțat de Juan Manuel Santos Calderon, președintele Republicii
Columbia

51 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei,
Franței și Portugaliei

Raport José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Comisia pentru bugete

50 - Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de
solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

Raport Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al
Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Comisia pentru bugete

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)

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

Comisia pentru comerț internațional

55 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică
la inițiativa Comisiei

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la
inițiativa Comisiei)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Comisia pentru bugete
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67 À - Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei
dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

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

Raport Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Comisia pentru pescuit

69 À - Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

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

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

[2016/2018(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri constituționale

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

Propuneri de rezoluție

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

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

Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE

22 À - Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[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)

[2016/2328(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen



 

15.00 - 23.00     
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45 À - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune

Raport Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

66 • Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare
a cetățeniei denumite „vize de aur”

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Mecanismul de protecție civilă al UE

Raport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al
Uniunii

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

30 • Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

Raport Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în
autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

[2017/2064(INL)]

Comisia pentru transport și turism

61 • Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa
pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include
parteneriatele înregistrate (reformare)

[2018/2551(RSP)]

64 • Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor

Declarație a Comisiei

[2018/2674(RSP)]

87 • Utilizarea fondurilor IPA în Turcia

Declarație a Comisiei

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin
intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020

Raport Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Raport referitor la implementarea documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) -
Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin
intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020

[2017/2012(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

17 À • Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

[2017/2259(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

25 À • Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică

Raport Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea
ecologică

[2017/2087(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
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