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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 - 11.45     

 

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 - 11.45 Dezbateri

11.45 - 12.15 Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei

12.15 - 14.15 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Interpelări majore

36 À • Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare

Raport Pavel Poc (A8-0268/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind
produsele fitosanitare

[2017/2128(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

22 À • Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică

Raport Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică

[2018/2008(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

94 À • Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 - 12.15

 

12.15 - 14.15     VOT urmat de explicarea voturilor
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93 • Discursul lui  Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei

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)

89 « - Aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania

Raport Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către
Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

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)

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

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

55 À«««I - Portalul digital unic

Raport Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

101 «««I - Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și
lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)

Raport Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Raport Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză
pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această
obligație (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

99 À - Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE

Propuneri de rezoluție

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Amenințarea de demolare a  Khan al-Ahmar și a altor sate beduine

Propuneri de rezoluție

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15.00 - 16.00
 

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)

3 3joi, 13 septembrie 2018

626.050/OJ 626.050/OJ

32 À - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară

Raport Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[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

Propuneri de rezoluție

B8-0363/2018

[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)

[2017/2254(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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

Raport István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Comisia pentru transport și turism

36 À - Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare

Raport Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

22 À - Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică

Raport Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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