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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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10.00 - 12.00     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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10.00 - 12.00 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 12.30 Acordarea Premiului Saharov

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 17.00 Dezbateri

17.00 - 18.00 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)

18.00 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării)

76 • Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul
Europei

[2018/2797(RSP)]

110 • Acordarea Premiului Saharov

79 - Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse
proprii)

Raport Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile
actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Comisia pentru bugete

97 - Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul
de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa
securității

Raport Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda
provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Comisia pentru bugete

77 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului
general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019

Raport Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii
pentru exercițiul financiar 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Comisia pentru bugete

99 À • Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile
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96 À - Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

Raport Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Comisia pentru bugete

25 ««« - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Recomandare Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

32 À - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Raport Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

54 ««« - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia

Recomandare Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

75 À - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)

Raport Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

19 ««« - Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației)

Recomandare Keith Taylor (A8-0371/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al
statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile
aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al
Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

89 À«««I - Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare

Raport Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

88 À«««I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

Raport Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

60 À - Pachetul privind piața unică

Propuneri de rezoluție

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Dezbatere: 28/11/2018)



 

15.00 - 17.00     

 
Dezbatere comună - Impozitarea serviciilor digitale, neadoptarea unui impozit pe

economia digitală la nivelul UE și necesitatea de a aplica regula majorității calificate

în cazul fiscalității

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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29 À - Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

Raport Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Comisia specială pentru combaterea terorismului

28 À - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune

Raport David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

30 À - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Raport Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

27 À - Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene
în această privință

Raport Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

108 • Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă
mai sigură

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate
din furnizarea anumitor servicii digitale

Raport Paul Tang (A8-0428/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de
impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor
servicii digitale

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

73 À« • Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

Raport Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de
impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



17.00 - 18.00     VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)

 

18.00 - 24.00     Dezbateri (sau la finalul votării)
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92 À«««I - Instituirea Fondului european de apărare

Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

91 À«««I - Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru transport și turism

16 À - Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

111 À • Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2975(RSP)]

35 • Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor
comerciale

[2018/2079(INL)]

Comisia pentru afaceri juridice

31 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2017

Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017

[2018/2105(INI)]

Comisia pentru petiții

În prezența Ombudsmanului European, dna Emily O'Reilly
Articolul 220 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al PE

21 À • Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017

Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017

[2018/2104(INI)]

Comisia pentru petiții

Articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al PE
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90 À«««I • Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru
Programul spațial

Raport Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru
Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013
și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

95 À«««I • Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Raport Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
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