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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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17.00 - 24.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

55 À«««I • Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Raport Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

[2018/0106(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

137 • Statul de drept în România

Declarație a Comisiei

[2019/2697(RSP)]

24 À«««I • Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă)

Raport Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a
Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește
distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv

[2018/0041(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

22 À«««I • Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament)

Raport Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament
colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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12 À«««I • Cerințele de capital (regulament)

Raport Peter Simon (A8-0242/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește
indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind
fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață,
expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de
plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

13 À«««I • Cerințele de capital (directivă)

Raport Peter Simon (A8-0243/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate,
societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea,
măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului

[2016/0364(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

11 À«««I • Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de
credit și a firmelor de investiții (regulament)

Raport Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește
capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a
firmelor de investiții

[2016/0361(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À«««I • Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de
credit și a firmelor de investiții (directivă)

Raport Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a
pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de
modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei
2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei
2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE

[2016/0362(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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114 À«««I • Titlurile garantate cu obligațiuni suverane

Raport Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane

[2018/0171(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

30 À«««I • Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare

Raport Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a
Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de
supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a
Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a
Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a
Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat
social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor
financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții
pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al
Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor
financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor
de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie
publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea
valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE)
2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor
sau finanțării terorismului

[2017/0230(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

28 À«««I • Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului
financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

Raport Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind
supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar
și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

[2017/0232(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

29 À«««I • Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea
activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

Raport Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului
privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul
la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

[2017/0231(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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36 À«««I • Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă)

Raport Markus Ferber (A8-0295/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a
Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

35 À«««I • Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament)

Raport Markus Ferber (A8-0296/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare
a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

133 • Neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale

Declarație a Comisiei

[2019/2695(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

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