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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     
 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

 

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 • Integrarea diferențiată

Raport Pascal Durand (A8-0402/2018)

Raport referitor la integrarea diferențiată

[2018/2093(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

30 À • Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența
dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE

Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind
transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale
Consiliului UE

[2018/2096(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

Comisia pentru petiții

110 À • Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudan

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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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)

48 « - Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania

Raport Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

47 - Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Comisia pentru control bugetar

21 - Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada
conflictelor armate și a războaielor

Raport Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe
perioada conflictelor armate și a războaielor

[2017/2023(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

118 «««I - Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

Raport Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

117 «««I - Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în
vestul Mării Mediterane

Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Comisia pentru pescuit

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

94 À«««I - Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în
statele membre

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

84 À«««I - Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal

Raport Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

92 À«««I - Instituirea programului „Drepturi și valori”

Raport Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 

15.00 - 16.00     
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87 À« - Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

Raport Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară,
care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza
Tratatului Euratom

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

31 À - Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

Raport Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

46 À - Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

34 À - Integrarea diferențiată

Raport Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

30 À - Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din
cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE

Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

Comisia pentru petiții

78 • Protecția orezului produs în UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Protecția orezului produs în UE

[2018/2957(RSP)]


	joi, 17 ianuarie 2019
	09.00 - 11.50     
	Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
	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
	15.00 - 16.00     


