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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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09.00 - 11.50     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

43 • Starea Uniunii

Declaraţia Preşedintelui Comisiei

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată

Raport Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața
Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

26 ««« - Modificarea Memorandumului de cooperare SUA-UE (implementarea sistemelor de management al
traficului aerian )

Recomandare Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii
Europene, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și
Uniunea Europeană

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

18 ««« - Acordul privind transportul aerian dintre Canada și UE (aderarea Croației)

Recomandare Francisco Assis (A8-0256/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii
Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian
dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de aderarea Republicii
Croația la Uniunea Europeană

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

88 À«««I - Dreptul de autor pe piața unică digitală

Raport Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

52 À«««I - Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune

Raport Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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53 À«««I - Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Raport Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

19 À - Situația din Ungaria

Raport Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

86 À - Sistemele de arme autonome

Propuneri de rezoluție

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Stadiul actual al relațiilor UE-SUA

Raport Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

28 À - Stadiul actual al relațiilor UE-China

Raport Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

91 • Viitorul pensiilor: combaterea privatizării și consolidarea sistemelor publice și
universale de securitate socială

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2843(RSP)]

44 • Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general -
exercițiul financiar 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera
circulație a acestor date

Raport Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a
acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr.
1247/2002/CE

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



Dezbatere comună - Strategia privind materialele plastice și legile privind substanțele

chimice, produsele și deșeurile 

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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32 À • O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară

Raport Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie
circulară

[2018/2035(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

70 À • Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice,
produsele și deșeurile

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile

[2018/2589(RSP)]

24 À • Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva
rezistenței la antimicrobiene

Raport Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Raport referitor la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health)
împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)

[2017/2254(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

55 À«««I • Portalul digital unic

Raport Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii
de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

49 À • Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE

Raport István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Raport referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE

[2017/2257(INI)]

Comisia pentru transport și turism
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