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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



marţi, 13 noiembrie 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 17.30 Dezbateri

17.30 - 23.00 Dezbateri

25 À • Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția
Parlamentului în vederea încheierii unui acord

Raport intermediar: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard
Deprez (A8-0358/2018)

Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului
în vederea încheierii unui acord

[2018/0166R(APP)]

Comisia pentru bugete

Votul va avea loc miercuri

32 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei

Raport Inese Vaidere (A8-0357/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Comisia pentru bugete

22 - Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației

Raport Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

14 À«««I - Eficiența energetică

Raport Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[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)

[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)



 

15.00 - 17.30     

 

17.30 - 23.00     
 
Dezbatere comună - Acordurile UE de asociere cu Georgia și Moldova
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16 À«««I - Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Raport José Blanco López (A8-0392/2017)

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

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

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

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)

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

Comisia pentru pescuit

39 À - Statul de drept în România

Propunere de rezoluţie

B8-0522/2018

[2018/2844(RSP)]

(Dezbatere: 03/10/2018)

35 À - Standardele minime pentru minorități în UE

Raport József Nagy (A8-0353/2018)

[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)

[2018/2083(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

67 • Dezbatere cu Cancelara Germaniei, Angela Merkel, despre viitorul Europei

[2018/2733(RSP)]

57 À • Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

Raport Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

[2017/2282(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

58 À • Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova

Raport Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova

[2017/2281(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



Sfârşitul dezbaterii comune
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13 • Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

Raport Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Raportul referitor la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune
2008/944/PESC

[2018/2157(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

38 À«««I • Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării
corespunzătoare a pieței interne

Raport Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să
asigure mai bine respectarea normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a
pieței interne

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

76 • Reglementarea monedelor virtuale și a ofertelor inițiale de monede

Declarație a Comisiei

[2018/2923(RSP)]

75 • Sprijinul statelor membre ale UE pentru Pactul global al ONU privind migrația

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2924(RSP)]

12 À • Vizele umanitare

Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare

[2017/2270(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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