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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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14.00 - 15.15 Dezbateri

15.15 - 17.30 Dezbateri

17.30 - 24.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

80 • Retragerea Regatului Unit din UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2676(RSP)]

71 • Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

Raport Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în
sectorul gazelor naturale

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

6 À«««I • Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

Raport Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Comisia pentru pescuit

41 À«««I • Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în
vestul Mării Mediterane

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

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează
stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

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

Comisia pentru pescuit

(Votare: 17/01/2019)
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23 À«««I • Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate
cetățenilor Uniunii

Raport Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a
documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora
care își exercită dreptul la liberă circulație

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

81 • Relațiile dintre UE și China

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

Raport Maria Grapini (A8-0464/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

(Votare: 15/01/2019)

39 À«««I • Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control
vamal

Raport Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a
instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

(Votare: 15/01/2019)

55 À«««I • Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

Raport Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Comisia pentru transport și turism

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