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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 - 11.50     

 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

34 À • Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen

Raport Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Raport referitor la serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen

[2018/2077(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

47 À • Boala Lyme (borelioza)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle
Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn (O-000088/2018 - B8-0417/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Boala Lyme (borelioza)

[2018/2774(RSP)]

81 À • Vietnam, în special situația prizonierilor politici

RC B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018,
B8-0531/2018, B8-0540/2018

[2018/2925(RSP)]

82 À • Situația drepturilor omului în Cuba

RC B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018,
B8-0541/2018, B8-0543/2018

[2018/2926(RSP)]

83 À • Situația drepturilor omului în Bangladesh

RC B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018,
B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

[2018/2927(RSP)]



12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

 

15.00 - 16.00     
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9 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

87 «««I - Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

Raport Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și
previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

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

Raport Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

[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)

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

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

34 À - Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen

Raport Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

[2018/2077(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

47 À - Boala Lyme (borelioza)

Propunere de rezoluţie

B8-0514/2018

[2018/2774(RSP)]

51 À • Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în
litigiile familiale transfrontaliere

Declarație a Comisiei

[2018/2856(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
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