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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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08.30 - 11.50     

 

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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08.30 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

135 À • Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini

Declarație a Comisiei

[2019/2683(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

21 À«««I • Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim

Raport Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de
abrogare a Directivei 2010/65/UE

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Comisia pentru transport și turism

18 À«««I • Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate

Raport Paul Tang (A8-0363/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de
modificare a Directivei (UE) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

130 À • China, în special situația minorităților religioase și etnice

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Camerun

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunei

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(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)

120 « - Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală

Raport Claude Moraes (A8-0192/2019)

Raport or la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust
a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

80 À«««I - Coordonarea sistemelor de securitate socială

Raport Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(Votare: 11/12/2018)

72 À«««I - Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

Raport Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 14/11/2018, votare: 14/11/2018)

37 À«««I - Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Raport Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 24/10/2018, votare: 25/10/2018)

98 À«««I - Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

75 À«««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

(Votare: 17/01/2019)

90 À«««I - Fondul european de apărare

Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(Dezbatere: 11/12/2018, votare: 12/12/2018)

68 À«««I - Expunerile sub formă de obligațiuni garantate

Raport Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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67 À«««I - Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate

Raport Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

85 À«««I - InvestEU

Raport José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Dezbatere: 15/01/2019, votare: 16/01/2019)

21 À«««I - Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim

Raport Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Comisia pentru transport și turism

18 À«««I - Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate

Raport Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

40 À«««I - Poluanții organici persistenți

Raport Julie Girling (A8-0336/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții
organici persistenți (reformare)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 14/11/2018, votare: 15/11/2018)

43 À«««I - Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele
derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții

Raport Werner Langen (A8-0181/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de
compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere
care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de
tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Dezbatere: 11/06/2018, votare: 12/06/2018)

31 À«««I - Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

Raport Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea
europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește
procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea
contrapărților centrale din țări terțe

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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100 À«««I - Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

Raport Anne Sander (A8-0437/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de
creștere pentru IMM-uri

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

106 À - Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European:
propunere legislativă

Propuneri de rezoluție

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini

Propuneri de rezoluție

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]
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