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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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Dezbatere comună - Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare
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17.00 - 24.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

75 À«««I • Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european
de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

Raport Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește
schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește
Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de
înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului

[2016/0002(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

76 À«««I • Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații
privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride
(sistemul ECRIS-TCN)

Raport Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin
informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride
(TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu
privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(Votare: 08/02/2018)

62 À«««I • Programul „Corpul european de solidaritate”

Raport Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a
[Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr.
375/2014

[2018/0230(COD)]

Comisia pentru cultură și educație
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47 À«««I • Legea privind securitatea cibernetică

Raport Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare
a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică
pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea
cibernetică”)

[2017/0225(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

133 À«««I • Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în
materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare

Raport Julia Reda (A8-0084/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și
de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de
coordonare

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Votul va avea loc miercuri

72 À«««I • Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare
cu alimente

Raport Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de
aprovizionare cu alimente

[2018/0082(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Votare: 25/10/2018)

21 ««« • Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării
legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

Recomandare Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă
Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile
comerciale în sectorul forestier

[2018/0272(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional
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10 • Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării
legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)

Raport Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat
voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind
asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul
forestier

[2018/0272M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

58 À«««I • Inițiativa cetățenească europeană

Raport György Schöpflin (A8-0226/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind inițiativa cetățenească europeană

[2017/0220(COD)]

Comisia pentru afaceri constituționale

(Votare: 05/07/2018)

29 À • Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

Raport Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

[2018/2158(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

12 À • Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere

Raport Soraya Post (A8-0075/2019)

Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de
mediere

[2018/2159(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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