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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 - 24.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

94 À«««I • Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)

Raport Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

46 À«««I • Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă

Raport Claude Rolin (A8-0142/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

[2017/0004(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

58 À«««I • Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul
lanțului alimentar

Raport Renate Sommer (A8-0417/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul
lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația
alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a
OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și
furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din
hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună
de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului
(UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

47 À • Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România

Raport Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și
România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene

[2018/2092(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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49 À«««I • Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Raport Anne Sander (A8-0273/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării
Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

50 À«««I • Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Raport Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă
(EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

[2016/0254(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

59 À«««I • Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
(Eurofound)

Raport Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de
Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75
al Consiliului

[2016/0256(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

18 À • Mobilitatea militară

Raport Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Raport referitor la mobilitatea militară

[2018/2156(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

56 • Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea
politicilor UE

Raport Yana Toom (A8-0400/2018)

Raport referitor lla educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru
elaborarea politicilor UE

[2018/2090(INI)]

Comisia pentru cultură și educație
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57 À • Noua agendă europeană pentru cultură

Raport Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură

[2018/2091(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

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