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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

14 À«««I • Eficiența energetică

Raport Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(Dezbatere: 15/01/2018, votare: 17/01/2018)

15 À«««I • Guvernanța uniunii energetice

Raport Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei
94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE)
nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a
Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei
2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și
de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(Dezbatere: 15/01/2018, votare: 17/01/2018)

16 À«««I • Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Raport José Blanco López (A8-0392/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(Dezbatere: 15/01/2018, votare: 17/01/2018)



 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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40 À«««I • Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru
activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

Raport Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui
plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru
activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Comisia pentru pescuit

84 • Inundațiile din Europa

Declarație a Comisiei

[2018/2928(RSP)]

Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

35 À • Standardele minime pentru minorități în UE

Raport József Nagy (A8-0353/2018)

Raport referitor la standardele minime pentru minorități în UE

[2018/2036(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

23 À • Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie

Raport Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Raport referitor la digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie

[2018/2083(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

22 • Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației

Raport Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Raport referitor la asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației

[2018/2081(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

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