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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 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     Şedinţă solemnă

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

1 1marţi, 2 octombrie 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

09.00 - 11.20 Dezbateri

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

23 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2771(RSP)]

64 • Discursul susținut de Milo Đukanović, președintele Muntenegrului

76 - Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

Raport Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

59 «««I - Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor
externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a listei țărilor
terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai
căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

31 ««« - Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea
Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la
Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

Recomandare Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a
termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în
zona mediteraneeană (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
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75 ««« - Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada

Recomandare Francisco Assis (A8-0254/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Canada, pe de altă parte

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

73 « - Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul
vamal al Uniunii

Raport Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și
2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale
lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

56 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii
financiare

Raport Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei
cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Comisia pentru bugete

17 À«««I - Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale

Raport Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având
în vedere evoluțiile de pe piață

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Comisia pentru cultură și educație

57 À - Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 - Anularea rezervei legate de
sprijinirea Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea
Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente

Raport Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei
din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate
(IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției
Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Comisia pentru bugete
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48 À • Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile
transnaționale în ceea ce privește drepturile omului

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri externe
Consiliul
Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri externe
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri externe
Comisia
Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului

[2018/2763(RSP)]

Votul va avea loc joi

70 • Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA
pentru UNRWA

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situația din Yemen

Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2018/2853(RSP)]

Votul va avea loc joi

66 À«««I • Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru
vehiculele comerciale ușoare noi

Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și
pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a
emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 715/2007  (reformare)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



Dezbatere comună - Normele privind TVA

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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15 « • Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea
adăugată

Raport Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din
sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare
a comerțului dintre statele membre

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

11 À« • Cotele taxei pe valoarea adăugată

Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

89 À • Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2869(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare octombrie II

47 • Privarea de drepturi de vot în UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Comisia pentru petiții
Consiliul
Privarea de drepturi de vot în UE

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Comisia pentru petiții
Comisia
Privarea de drepturi de vot în UE

[2018/2767(RSP)]
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