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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     

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

1 1joi, 21 ianuarie 2016

574.582/OJ 574.582/OJ

08.30 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

84 • Intensificarea amenințării teroriste

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2016/2519(RSP)]

54 À • Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua
Zeelandă

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Comisia pentru comerț internațional
Comisia
Lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă

[2015/2932(RSP)]

Votarea va avea loc în februarie II

30 À • Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

[2014/2218(INI)]

Comisia pentru petiții

43 ««« - Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo

Recomandare Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

85 À - Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Propunere de decizie

[2016/2523(RSO)]

69 À - Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova
și Ucraina

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016,
B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

 

16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
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67 À - Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE]

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016,
B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016,
B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Comisia pentru petiții

80 À • Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și
britanici

B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016,
B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopia

RC B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016,
B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Coreea de Nord

RC B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016,
B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

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)
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