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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 - 10.00     

 

10.00 - 12.30     

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 10.00 Dezbateri

10.00 - 12.30 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

68 À • Statul de drept în România

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2844(RSP)]

Votarea va avea loc în perioada de sesiune noiembrie I

19 • Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei

[2018/2731(RSP)]

15 « - Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată

Raport Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Comisia pentru afaceri economice și monetare

62 « - TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă

Raport Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Raport referitor la o propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului
opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și
a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

63 « - Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic

Raport Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Raport referitor la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.
389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului
electronic

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

74 À«««I - Evaluarea tehnologiilor medicale

Raport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



 

15.00 - 23.00     
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66 À«««I - Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale
ușoare noi

Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

11 À« - Cotele taxei pe valoarea adăugată

Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Comisia pentru afaceri economice și monetare

84 À - Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare

Propunere de rezoluţie

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea
intermedierii

Propuneri de rezoluție

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate

Propunere de rezoluţie

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

Raport Axel Voss (A8-0320/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
(Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

30 À«««I • Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Raport Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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28 À«««I • Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

Raport Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

78 • Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2860(RSP)]

72 • Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și
regionale

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2854(RSP)]

85 À • Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE

Declarație a Comisiei

[2018/2747(RSP)]
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