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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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miercuri, 28 februarie 2018 1

15.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Situația umanitară din Siria, în special din Ghuta - Declaraţie a Preşedintelui 1

Reuniunea informală a Consiliului European din 23 februarie 2018 1

Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia -
Declarație a Comisiei 1

Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2018 - Declaraţie a
Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 1

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora  -
Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 1

Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016  - Raport Frank Engel (A8-0025/2018) 1

Activitatea și moștenirea Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie - Declaraţii ale Consiliului
şi Comisiei 1

Activitățile interzise de lobby ale fostului președinte al Comisiei, Barroso, de exemplu întâlnirea cu
comisarul Katainen - Declarație a Comisiei 2

Eliminarea anumitor state terțe de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 2

Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE  - Raport Norbert Erdős (A8-0014/2018) 2

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

joi, 1 martie 2018 3

08.30 - 11.20 3

Uniunea bancară - Raportul anual 2017  - Raport Sander Loones (A8-0019/2018) 3

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal  - Raport Emmanuel Maurel (A8-0016/2018) 3

Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului  - Raport Javier Nart
(A8-0035/2018) 3

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii  - Raport Izaskun Bilbao
Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018) 3

11.30 4

(Discursul dlui Nils Muižnieks, comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului) 4

11.30 - 13.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 4

Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki) 4

Distribuția de asigurări: data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre  - Raport Werner
Langen (A8-0024/2018) 4

Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare  - Recomandare
Roberto Gualtieri (A8-0008/2018) 4

Numirea unui membru al Curții de Conturi - Annemie Turtelboom  - Raport Indrek Tarand (A8-0027/2018) 4

Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție  - Raport Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) 4

Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor
fiscale, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului acesteia 4

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora  -
Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 4

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal  - Raport Emmanuel Maurel (A8-0016/2018) 4

Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului
modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) - Propunere de rezoluţie 5

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului
modificat genetic  MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin
încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 - Propunere de rezoluţie 5
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Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel   -
Raport Esteban González Pons (A8-0033/2018) 5

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson  - Raport
Urmas Paet (A8-0032/2018) 5

Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia -
Propuneri de rezoluție 5

Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016  - Raport Frank Engel (A8-0025/2018) 5

Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE  - Raport Norbert Erdős (A8-0014/2018) 5

Uniunea bancară - Raportul anual 2017  - Raport Sander Loones (A8-0019/2018) 5

Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului  - Raport Javier Nart
(A8-0035/2018) 5

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii  - Raport Izaskun Bilbao
Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018) 6

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 8

Termene de depunere 9



miercuri, 28 februarie 2018

 

 

15.00 - 23.00     
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15.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

41 • Situația umanitară din Siria, în special din Ghuta

Declaraţie a Preşedintelui

[2018/2602(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

35 • Reuniunea informală a Consiliului European din 23 februarie 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește
situația din Polonia

Declarație a Comisiei

[2018/2541(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

42 • Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2018

Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor
geografice ale acestora

Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor
băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția
indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

11 À • Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016

Raport Frank Engel (A8-0025/2018)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016

[2017/2125(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

30 • Activitatea și moștenirea Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2530(RSP)]
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44 • Activitățile interzise de lobby ale fostului președinte al Comisiei, Barroso, de
exemplu întâlnirea cu comisarul Katainen

Declarație a Comisiei

[2018/2605(RSP)]

31 • Eliminarea anumitor state terțe de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în
scopuri fiscale

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2564(RSP)]

19 À • Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE

Raport Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Raport referitor la perspectivele și provocările pentru sectorul apicol din UE

[2017/2115(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

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



joi, 1 martie 2018

 

 

08.30 - 11.20     

3 3joi, 1 martie 2018

617.959/OJ 617.959/OJ

08.30 - 11.20 Dezbateri

11.30 Discursul dlui Nils Muižnieks, comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului

11.30 - 13.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

4 À • Uniunea bancară - Raportul anual 2017

Raport Sander Loones (A8-0019/2018)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2017

[2017/2072(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

14 À« • Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Raport Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a directivei
2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea
ce privește acordurile transfrontaliere care fac obiectul raportării

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À • Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului

Raport Javier Nart (A8-0035/2018)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea
finanțării terorismului

[2017/2203(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

5 À • Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

Raport Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind
prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

[2017/2194(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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43 • (Discursul dlui Nils Muižnieks, comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile
Omului)

37 À - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distribuția de asigurări: data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

Raport Werner Langen (A8-0024/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

15 ««« - Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

Recomandare Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului bilateral dintre
Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și
reasigurare

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

27 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Annemie Turtelboom

Raport Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Annemie Turtelboom ca membră a Curții de Conturi

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

40 « - Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție

Raport Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Raport referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului unic de rezoluție

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

36 À - Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea
sarcinilor fiscale, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului acesteia

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale
acestora

Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

14 À« - Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Raport Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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38 À - Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea
porumbului modificat genetic 59122 (DAS-59122-7)

Propunere de rezoluţie

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea
porumbului modificat genetic  MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic
obținut prin încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603

Propunere de rezoluţie

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Raport Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/006/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Comisia pentru bugete

21 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson

Raport Urmas Paet (A8-0032/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Suedia – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Comisia pentru bugete

33 À - Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din
Polonia

Propuneri de rezoluție

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016

Raport Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

19 À - Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE

Raport Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

4 À - Uniunea bancară - Raportul anual 2017

Raport Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À - Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului

Raport Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Comisia pentru afaceri externe
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5 À - Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

Raport Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

miercuri, 28 februarie 2018

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 1 martie 2018

 

08.30 - 11.20
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Preşedintele Parlamentului European :10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :65'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportori pentru aviz (2 x 1') :2'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8' 30, NI
: 5' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (5 x 6') :30'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Deputaţi :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'



Termene de depunere

 
 

miercuri, 28 februarie 2018

 

 

joi, 1 martie 2018
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33 À • Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia -
Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 21 februarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 26 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 26 februarie, 14.00

28 À • Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora  -
Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 21 februarie, 13.00

11 À • Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016  - Raport Frank Engel (A8-0025/2018)

- Amendamente miercuri, 21 februarie, 13.00

19 À • Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE  - Raport Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri
alternative de rezoluţie

miercuri, 21 februarie, 13.00

4 À • Uniunea bancară - Raportul anual 2017  - Raport Sander Loones (A8-0019/2018)

- Amendamente miercuri, 21 februarie, 13.00

14 À • Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal  - Raport Emmanuel Maurel
(A8-0016/2018)

- Amendamente miercuri, 21 februarie, 13.00

16 À • Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului  - Raport Javier Nart
(A8-0035/2018)

- Amendamente luni, 26 februarie, 13.00

5 À • Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii  - Raport Izaskun
Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

- Amendamente luni, 26 februarie, 13.00

37 À • Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki)

- Candidaturile pentru primul tur de scrutin trebuie depuse la cabinetul
Secretarului General Adjunct (clădirea Paul-Henri Spaak, biroul PHS
07B003)

marţi, 27 februarie, 20.00

36 À • Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor
fiscale, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului acesteia

- Amendamente luni, 26 februarie, 13.00

38 À • Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului
modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) - Propunere de rezoluţie

- Amendamente marţi, 27 februarie, 13.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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39 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului
modificat genetic  MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin
încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 - Propunere de rezoluţie

- Amendamente marţi, 27 februarie, 13.00

20 À • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel   -
Raport Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Amendamente luni, 26 februarie, 13.00

21 À • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson  - Raport
Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Amendamente luni, 26 februarie, 13.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 27 februarie, 19.00
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