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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)

 

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 - 16.30 Dezbateri

106 • Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina

Declarație a Comisiei

[2018/2971(RSP)]

100 À • Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

RC B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018,
B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului

RC B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018,
B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzania

RC B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018,
B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

Raport Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

35 - Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Comisia pentru afaceri juridice

90 À«««I - Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

Raport Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

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

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
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95 À«««I - Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Raport Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

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

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

104 ««« - Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de
reglementare a siguranței aviației civile

Recomandare Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană
privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

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

Raport Paul Tang (A8-0428/2018)

[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)

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

Comisia pentru afaceri economice și monetare

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)

23 - Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor

Raport Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Raport referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor

[2018/2085(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

113 À - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia

Propuneri de rezoluție

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

RC B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]

31 À - Activitățile Ombudsmanului European în 2017

Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Comisia pentru petiții



 

15.00 - 16.30     
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21 À - Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017

Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Comisia pentru petiții

69 • Bolile rare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Bolile rare

[2018/2866(RSP)]

103 • Răspândirea pestei porcine africane

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Răspândirea pestei porcine africane

[2018/2953(RSP)]
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