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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     
 
Dezbatere comună - Pachetul privind telecomunicațiile

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

11.30 - 12.00     Şedinţă solemnă
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09.00 - 11.20 Dezbateri

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 12.30 (Decernarea Premiului LUX)

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

18 À«««I • Codul european al comunicațiilor electronice

Raport Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

17 À«««I • Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul
Comunicațiilor Electronice

Raport Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în
Domeniul Comunicațiilor Electronice

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

63 À«««I • Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

Raport Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele
noi

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

70 • Discursul dlui Cyril Ramaphosa, Președintele Republicii Africa de Sud



12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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71 • (Decernarea Premiului LUX)

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)

[2018/0166R(APP)]

Comisia pentru bugete

64 « - Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat

Raport Sander Loones (A8-0315/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588
al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

[COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

13 - Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

Raport Sabine Lösing (A8-0335/2018)

[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)

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

Comisia pentru afaceri economice și monetare

18 À«««I - Codul european al comunicațiilor electronice

Raport Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

17 À«««I - Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

Raport Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

63 À«««I - Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

Raport Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

65 À - Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale

Propuneri de rezoluție

B8-0523/2018, B8-0524/2018

[2018/2886(RSP)]

(Dezbatere: 23/10/2018)



 

15.00 - 23.00     

3 3miercuri, 14 noiembrie 2018

630.251/OJ 630.251/OJ

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

Raport Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

[2017/2282(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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

Raport Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

[2017/2281(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

12 À - Vizele umanitare

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

[2017/2270(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

80 • Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii
electorale a PE

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2919(RSP)]

56 À«««I • Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

Raport Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Comisia pentru transport și turism

62 À«««I • Poluanții organici persistenți

Raport Julie Girling (A8-0336/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind poluanții organici persistenți (reformare)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

85 • Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas
Georgiou

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2930(RSP)]

69 • Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie
de acțiune

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2907(RSP)]
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77 • Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2920(RSP)]

79 • Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra
întreprinderilor europene

Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2922(RSP)]
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