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1. REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DA CÁMARA

RESUMO ESTATÍSTICO PRIMEIRO PERIODO DE SESIÓNS ANO 2018

MESA
XUNTA DE PORTAVOCES
PRESIDENTES/AS DE COMISION
PLENO
DEPUTACIÓN PERMANENTE

Nº REUNIÓNS
DE COMISIÓNS:

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración xeral,
Xustiza e Interior
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Comisión 4.ª, Educación e Cultura
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e
Montes
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
Comisión do Regulamento
Comisión do Estatuto dos Deputados
Comisión de Peticións
Comisión Permanente non Lexislativa da Corporación
da RTVG
Comisión permanente non lexislativa para as relacións
co Consello de Contas
Comisión non permanente para o seguimento das
políticas relativas á discapacidade
Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e
para os dereitos das mulleres
Comisión non permanente de estudo e análise das
reformas da política forestal
Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade
viaria en Galicia

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

33
15
6
12
-13
12
12
13
19
12
12
12
-2
3
7
3
3
6
18
4

Mesa do Parlamento
09-01-2018
16-01-2018
22-01-2018
30-01-2018
05-02-2018
13-02-2018
19-02-2018
27-02-2018
05-03-2018
13-03-2018
19-03-2018
27-03-2018
03-04-2018
09-04-2018
11-04-2018
13-04-2018
17-04-2018
23-04-2018
26-04-2018
02-05-2018
07-05-2018
15-05-2018
21-05-2018
29-05-2018
04-06-2018
12-06-2018
18-06-2018
28-06-2018
03-07-2018
09-07-2018
18-07-2018
24-07-2018
30-07-2018 Total 33

Xunta de Portavoces
16-01-2018
30-01-2018
13-02-2018
27-02-2018
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

13-03-2018
03-04-2018
11-04-2018
13-04-2018
17-04-2018
02-05-2018
15-05-2018
29-05-2018
06-06-2018
12-06-2018
03-07-2018

Total 15

Presidentes de Comisións
24-01-2018
21-02-2018
21-03-2018
25-04-2018
29-05-2018
20-06-2018

Total 6

Pleno do Parlamento
23-01-2018
06-02-2018
20-02-2018
06-03-2018
20-03-2018
10-04-2018
24-04-2018
08-05-2018
22-05-2018
05-06-2018
19-06-2018
10-07-2018

Total 12

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
26-01-2018
14-02-2018
28-02-2018
09-03-2018
23-03-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

04-04-2018
18-04-2018
04-05-2018
16-05-2018
08-06-2018
22-06-2018
06-07-2018
12-07-2018

Total 13

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
18-01-2018
01-02-2018
15-02-2018
01-03-2018
22-03-2018
05-04-2018
19-04-2018
03-05-2018
30-05-2018
14-06-2018
26-06-2018
04-07-2018

Total 12

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
17-01-2018
02-02-2018
16-02-2018
02-03-2018
16-03-2018
05-04-2018
20-04-2018
11-05-2018
31-05-2018
14-06-2018
29-06-2018
05-07-2018

Total 12

Comisión 4ª, Educación e Cultura
18-01-2018
08-02-2018
22-02-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

01-03-2018
13-03-2018
05-04-2018
19-04-2018
03-05-2018
24-05-2018
07-06-2018
13-06-2018
26-06-2018
03-07-2018

Total 13

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
17-01-2018
31-01-2018
14-02-2018
22-02-2018
28-02-2018
09-03-2018
15-03-2018
27-03-2018
12-04-2018
18-04-2018
26-04-2018
02-05-2018
16-05-2018
30-05-2018
13-06-2018
21-06-2018
27-06-2018
04-07-2018
12-07-2018

Total 19

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
30-01-2018
15-02-2018
26-02-2018
15-03-2018
28-03-2018
12-04-2018
26-04-2018
15-05-2018
29-05-2018
15-06-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

28-06-2018
06-07-2018

Total 12

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
19-01-2018
09-02-2018
23-02-2018
14-03-2018
28-03-2018
13-04-2018
20-04-2018
04-05-2018
25-05-2018
08-06-2018
21-06-2018
05-07-2018

Total 12

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
25-01-2018
02-02-2018
16-02-2018
08-03-2018
16-03-2018
13-04-2018
27-04-2018
11-05-2018
25-05-2018
15-06-2018
28-06-2018
13-07-2018

Total 12

Comisión do Estatuto dos Deputados
27-02-2018
20-06-2018

Total 2

Comisión de Peticións
16-01-2018
26-04-2018
05-07-2018

Total 3

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
30-01-2018
28-02-2018
23-03-2018
27-04-2018
31-05-2018
22-06-2018
13-07-2018

Total 7

Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas
31-01-2018
27-02-2018
14-03-2018

Total 3

Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e
elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade
05-03-2018
26-04-2018
29-06-2018

Total 3

Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
31-01-2018
09-02-2018
14-02-2018
28-02-2018
14-03-2018
03-04-2018

Total 6

Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de
incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e,
especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017
30-01-2018
08-02-2018
12-02-2018
15-02-2018
22-02-2018
26-02-2018
01-03-2018
08-03-2018
12-03-2018
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

15-03-2018
19-03-2018
22-03-2018
26-03-2018
02-04-2018
03-04-2018
04-04-2018
27-04-2018
31-07-2018

Total 18

Comisión especial non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia
25-01-2018
22-03-2018
18-05-2018
07-06-2018

Total 4

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

2. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA
NORMATIVA

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

RESUMO ESTATÍSTICO

PROCEDEMENTOS LEXISLATIVOS X LEXISLATURA
1º período de sesións do ano 2018

LEIS APROBADAS
Proxectos de lei
Presentados
Aprobados
En tramitación
Proposicións de lei
Presentadas
Aprobadas
Rexeitadas
En tramitación
Proposicións de lei de iniciativa lexislativa popular
Presentadas
Aprobadas
Rexeitadas
En tramitación
Proposicións de lei ante o Congreso
Presentadas
Aprobadas
Rexeitadas
En tramitación

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

1

1
14
10
8
1
3
1
2
2

LEIS APROBADAS

– Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia. 10/PL-000009 (21473).

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROXECTOS DE LEI
APROBADOS (1)
Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia. 10/PL-000009 (21473).
Proxecto de lei – BOPG núm. 229 fasc. 1º, 19-12-17
Emendas á totalidade – BOPG núm. 248, 26-1-18
Debate totalidade – Pleno 6-2-18, DS núm. 58
Emendas ao articulado – BOPG núm. 259, 13-2-18
Informe da Ponencia – BOPG núm. 270, 5-3-18
Ditame da Comisión, emendas e votos particulares – BOPG núm. 275, 13-3-18
Debate Pleno – Pleno día 20-3-18, DS núm. 64
PUBLICACIÓN:
BOPG núm. 282, 23-3-18
DOG núm. 68, 9-4-18
BOE núm. 96, 20-4-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROPOSICIÓNS DE LEI

PRESENTADAS (14)
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención
primaria. 10/PPL-000012 (24332).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, pola que se
modifica a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co obxecto de
establecer un mecanismo compensatorio de repercusión do imposto sobre
bens inmobles para as persoas arrendatarias de vivendas do parque público
de vivendas da Comunidade Autónoma de Galicia. 10/PPL-000013 (25509).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, relativa ás medidas
urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para
paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos
fogares vulnerables. 10/PPL-000015 (26278).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, de modificación da Lei
14/1985, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. 10/PPL-000016 (27890).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, para a modificación da
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 10/PPL-000017
(29038).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, do imposto
sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia. 10/PPL-000018 (29249).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, pola
que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma
de Galiza en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva
no ámbito universitario e da investigación. 10/PPL-000019 (29557).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións
sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde. 10/PPL000020 (29856).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia. 10/PPL-000021
(30111).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
recoñecemento e apoio das familias monoparentais. 10/PPL-000022. (30479).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de
comunicación audiovisual de Galicia. 10/PPL-000023 (30911).
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, pola que se regula a
publicidade sanitaria e socio sanitaria de centros e actividades na
Comunidade Autónoma de Galicia. 10/PPL-000024 (31026).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, para a
protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación
de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. 10/PPL-000025 (32346).
 Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galiza. 10/PPL000026 (32947).

NON TOMADAS EN CONSIDERACIÓN (10)

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, reguladora da
participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de
Galicia. 10/PPL-000003 (8170).
PPL – BOPG núm. 104, 25-4-17
Toma en consideración – Pleno día 6-2-18, DS núm. 58
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 257 fasc. 1º, 9-2-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, para a derrogación da Lei
1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materia de
emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 10/PPL-000011 (21438).
PPL – BOPG núm. 229 fasc. 2º , 19-12-17
Toma en consideración – Pleno día 20-2-18, DS núm. 60
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 266, 23-2-18

Proposición de lei, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, de modificación
orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria. 10/PPL000012 (24332).
PPL – BOPG núm. 250, 31-1-18
Toma en consideración – Pleno día 10-4-18, DS núm. 66
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 291, 13-4-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, pola que se
modifica a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co obxecto de
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

establecer un mecanismo compensatorio de repercusión do imposto sobre
bens inmobles para as persoas arrendatarias de vivendas do parque público
de vivendas da Comunidade Autónoma de Galicia. 10/PPL-000013 (25509).
PPL – BOPG núm 261 fasc. 1º, 15-2-18
Toma en consideración – Pleno día 10-4-18, DS núm. 66
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 291, 13-4-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, relativa ás medidas
urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para
paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos
fogares vulnerables. 10/PPL-000015 (26278).
PPL – BOPG núm. 263, 20-2-18
Toma en consideración – Pleno día 8-5-17, DS núm. 70
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 306 fasc. 2º, 18-5-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, do imposto
sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia. 10/PPL-000018 (29249).
Publicación – BOPG núm. 292, 17-4-18
Toma en consideración – Pleno día 5-6-18, DS núm. 74
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 318, 8-6-18

Proposición de lei, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, pola que se
modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza
en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito
universitario e da investigación. 10/PPL-000019 (29557).
Publicación – BOPG núm. 295, 24-4-18
Toma en consideración – Pleno día 5-6-18, DS núm. 74
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 318, 8-6-18
Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, para a modificación da Lei
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 10/PPL-000017 (29038).
Publicación – BOPG núm. 289 fasc. 1º, 11-4-18
Toma en consideración – Pleno día 19-6-18 , DS núm. 76
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 325 fasc. 1º, 22-6-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de
comunicación audiovisual de Galicia. 10/PPL-000023 (30911).
Publicación – BOPG núm. 304, 15-5-18
Toma en consideración – Pleno día 10-7-18, DS núm. 78
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 336, 13-7-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, pola que se regula a
publicidade sanitaria e socio sanitaria de centros e actividades na Comunidade
Autónoma de Galicia. 10/PPL-000024 (31026).
Publicación – BOPG núm. 308, 22-5-18
Toma en consideración – Pleno día 10-7-18, DS núm. 78
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 336, 13-7-18

EN TRÁMITE (8)
20B19

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes
en catividade. 10/PPL-000001 (807).
PPL – BOPG núm. 11, 10-11-16

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento. 10/PPL-000008 (10671).
PPL – BOPG núm. 134, 23-6-17

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, pola que se
modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.
10/PPL-000010 (13707).
PPL – BOPG núm. 165 fasc. 1º , 30-8-17

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. de En Marea, de modificación da Lei
14/1985, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. 10/PPL-000016 (27890).
PPL – BOPG núm. 279, 20-3-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións
sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde. 10/PPL-000020
(29856).
Publicación – BOPG núm. 295, 24-4-18

Proposición de lei, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, de reforma da
Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia. 10/PPL-000021 (30111).
Publicación – BOPG núm. 299 fasc. 2º, 3-5-18

Proposición de lei, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, de
recoñecemento e apoio das familias monoparentais. 10/PPL-000022 (30479).
Publicación – BOPG núm. 302 fasc. 1º, 9-5-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, para a
protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación
de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. 10/PPL-000025 (32346).
PPL – BOPG núm. 322, 19-6-18

Proposición de lei, a iniciativa do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de
modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galiza. 10/PPL000026 (32947).
PPL – BOPG núm. 331 fasc. 1º, 4-7-18.

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROPOSICIÓNS DE LEI
DE INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR

TRAMITADAS (1)

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade
parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia. 10/PPLI000001 (339).
Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora – BOPG núm. 4, 31-10-16
Prórroga do prazo para a presentación de sinaturas – Mesa 14-3-17
Coñecemento das sinaturas e admisión a trámite – BOPG núm. 140 fasc. 1º, 5-7-17
Toma en consideración – Pleno día 17-10-17, DS núm. 44
Publicación da toma en consideración – BOPG núm. 197 fasc. 1º, 20-10-17
Apertura do prazo presentación de emendas – BOPG núm. 199 fasc. 1º, 24-10-17
Acordo da Mesa polo que se amplía excepcionalmente o prazo de presentación de
emendas – BOPG núm. 250, 31-1-18.
Emendas ao articulado – BOPG núm. 322, 19-6-18
Informe da Ponencia – BOPG núm. 334, 9-7-18
Ditame da Comisión polo que queda sen contido normativo a Proposición de Lei –
BOPG núm. 336, 13-7-18

EN TRÁMITE (1)
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a protección e mellora
dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a
loita contra os incendios forestais. 10/PPLI-000003 (19044).
Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora – BOPG núm. 214 fasc. 1º,
21-11-17; c.e. BOPG núm. 223 fasc. 1º, 5-12-17.

260B4

284B67

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROPOSICIÓNS DE LEI PERANTE O
CONGRESO DOS DEPUTADOS
PRESENTADAS (3)
 Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro,
do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de
enerxía eléctrica. 10/PPLC-000008 (26268).
 Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben
público e de garantía no seu acceso. 10/PPLC-000009 (26808).
 Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. de en
Marea, de modificación do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
10/PPLC-0000010 (27973).

APROBADAS (1)

Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. do
BNG, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta
de Galicia. 10/PPLC-000007 (20737).
Publicación – BOPG núm. 219 fasc. 1º, 29-11-17
Toma en consideración – Pleno día 8-5-18, DS núm. 70
Acordo de toma en consideración – BOPG núm. 303, 11-5-18
Emendas ao articulado – BOPG núm. 317 fasc. 1º, 7-6-18
Informe da Ponencia – BOPG núm. 323 fasc. 1º, 20-6-18
Ditame da Comisión, emendas e votos particulares – BOPG núm. 329 fasc. 1º, 29-6-18
Debate Pleno – Pleno día 10-7-18, DS núm. 78
Aprobada por unanimidade – BOPG núm. 336, 13-7-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

NON TOMADAS EN CONSIDERACIÓN (2)
Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben
público e de garantía no seu acceso. 10/PPLC-000009 (26808).
Publicación – BOPG núm. 268 fasc. 2º, 28-2-18
Toma en consideración – Pleno día 24-4-18, DS núm. 68
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 298, 30-4-18

Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. de en
Marea, de modificación do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
10/PPLC-0000010 (27973).
Publicación – BOPG núm. 279, 20-3-18
Toma en consideración – Pleno día 24-4-18, DS núm. 68
Rexeitamento da toma en consideración – BOPG núm. 298, 30-4-18

EN TRÁMITE (2)

Proposición de lei ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G.P. do
Bloque Nacionalista Galego, orgánica de transferencia de competencias a
Comunidade Autónoma de Galiza en materia de salvamento marítimo e loita
contra a contaminación mariña. 10/PPLC-000006 (20123).
Publicación – BOPG núm. 211 fasc. 2º, 15-11-17

Proposición de lei, ante o Congreso dos Deputados, a iniciativa do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de
decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do
consumo de enerxía eléctrica. 10/PPLC-000008 (26268).
Publicación – BOPG núm. 263, 20-2-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROPOSTAS DE REFORMA DO REGULAMENTO
DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
DO VALEDOR DO POBO

Proxecto de reforma do Regulamento de organización e funcionamento do
Valedor do Pobo. 10/PMRE-000001 (12861).
Publicación – BOPG núm. 154 fasc. 1º, 28-7-17
Nomeamento provisional da Ponencia – BOPG núm. 206, 7-11-17
Emendas ao articulado – BOPG núm. 206, 7-11-17
Informe da Ponencia – BOPG núm. 233, 26-12-17
Aprobación – Comisión de Peticións 16-1-18
Texto aprobado – BOPG núm. 252, 2-2-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
RESUMO ESTATÍSTICO PRIMEIRO PERIODO DE SESIÓNS 2018

Proposicións non de lei en Pleno
Presentadas
Rexeitadas
Aprobadas con modificacións
Aprobadas sen modificacións
Aprobadas por unanimidade con modificacións
Aprobadas por unanimide sen modificacións
Aprazadas
Retiradas
En tramitación
Proposicións non de lei en comisión
Presentadas
Rexeitadas
Aprobadas con modificacións
Aprobadas sen modificacións
Aprobadas unanimidade con modificacións
Aprobadas unanimidade sen modificacións
Aprazadas
Retiradas
En tramitación
Mocións
Presentadas
Rexeitadas
Aprobadas/con modificacións
Aprobadas/sen modificacións
Aprobadas unanimidade con modificacións
Aprobadas unanimidade sen modificacións
Retiradas
En tramitación

898
60
9
4
10
3
0
0
2187
951
231
9
16
49
23
14
10
1842

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

36
30
4
0
0
0
0
3

EXAME DE PROGRAMAS E PLANS

Aprobación do IV Plan director de cooperación galega para o desenvolvemento
2018-2021. 10/PEP-000001 (31323).
Publicación – BOPG núm. 312, 30-5-18
Tramitación – Comisión 1ª, 22-6-18
Aprobación – BOPG núm. 327, 26-6-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

4. DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS

Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 6 de febreiro de 2018,
con motivo do Día dos Medios en Galego.
Pleno día 6-2-18, DS núm. 58
BOPG núm. 257 fasc. 1º, 9-2-18; c.e. 268 fasc. 1º, 28-2-18

Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 21 de marzo de 2018,
pola defensa e o porvir do Centro Galego de Bos Aires.
Pleno día 21-3-18, DS núm. 65
BOPG núm. 282, 23-3-18

Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 11 de abril de 2018, con
motivo da celebración do Día Internacional do Pobo Xitano.
Pleno día 11-4-18, DS núm. 67
BOPG núm. 291, 13-4-18

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia, do 9 de maio de 2018, con
motivo da Declaración dos Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos
aprobada hai 20 anos pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas.
Pleno día 9-5-18, DS núm. 71
BOPG núm. 306 fasc. 2º, 18-5-18

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia, do 8 de maio de 2018, con
motivo da sentenza da Audiencia Provincial de Navarra sobre os feitos
acaecidos en Pamplona durante a madrugada do 6 de xullo de 2016.
Pleno día 9-5-18, DS núm. 71
BOPG núm. 306 fasc. 2º, 18-5-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Declaración institucional do Parlamento de Galicia, do 23 de maio, polo Día
Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Biofobia.
Pleno día 23-5-18, DS núm. 73
BOPG núm. 311, 25-5-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

5.

PROCEDEMENTOS DE CONTROL
ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROCEDEMENTOS DE CONTROL
ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

INFORMES ANUAIS DE FISCALIZACIÓN
Informes de fiscalización das contas do sector público de Galicia contidos na
Memoria anual de actividades do Consello de Contas de 2016
(correspondentes ao exercicio de 2015). 10/ICON-000001 (12941).
Publicación – BOPG núm. 155 fasc. 3º, 1-8-17
Comparecencia do Conselleiro Maior – Comisión 21-9-17
Propostas de resolución – BOPG núm. 240, 16-1-18
Informe da Ponencia – BOPG núm. 247 fasc. 1º, 25-1-18
Ditame da Comisión – BOPG núm. 252, 2-2-18
Debate Pleno – Pleno día 20-2-18, DS núm. 60
Aprobada – BOPG núm. 266, 23-2-18

Informes de fiscalización das contas do sector público de Galicia recollidos
nos plans de traballo dos anos 2015, 2016 e 2017. 10/ICON-000002 (25934).
Rexistro de entrada núm. 25934, 9-2-18
Admisión a trámite – Mesa 19-2-18

INFORMES SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO
10/ESEX-000007 - Estado de execución do orzamento do cuarto trimestre de 2017 –
BOPG núm. 287 fasc. 1º, 4-4-18
Dación de conta – Comisión 3ª 20-4-18
10/ESEX-000008 - Estado de execución do orzamento do primeiro trimestre de
2018.
BOPG núm. 331 fasc. 2º, 4-7-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS
10/MOP-000017 – Modificacións orzamentarias do mes de decembro de 2017
BOPG núm. 258 fasc. 1º, 28-3-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 20-4-18
10/MOP-000018 – Modificacións orzamentarias do mes de xaneiro de 2018
BOPG núm. 258 fasc. 1º, 28-3-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 20-4-18
10/MOP-000019 – Modificacións orzamentarias do mes de febreiro de 2018
BOPG núm. 258 fasc. 1º, 28-3-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 20-4-18
10/MOP-000020 – Modificacións orzamentarias do mes de marzo de 2018
BOPG núm. 296 fasc. 2º, 25-4-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 31-5-18
10/MOP-000021 – Modificacións orzamentarias doo mes de abril de 2018
BOPG núm. 309 fasc. 1º, 23-5-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 14-6-18
10/MOP-000022 - Modificacións orzamentarias do mes de maio de 2018.
BOPG núm. 329 fasc. 1º, 29-6-18

INFORMACIÓN SOBRE A SITUACIÓN DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO E
PRÉSTAMOS VIXENTES DO IGAPE
10/IIGA-000006
Información sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e sobre os avais
vixentes a 31 de decembro de 2017.
Publicación – BOPG núm. 276 fasc. 2º, 14-3-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 20-4-18
10/IIGA-000007
Información sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e sobre os avais
vixente en 31 de marzo de 2018.
Publicación – BOPG núm. 305 fasc. 2º, 16-5-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 31-5-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

INFORMES SOBRE A DISPOSICIÓN DO FONDO DE CONTINXENCIA

Informe sobre a disposición do Fondo de Continxencia correspondente ao
cuarto trimestre de 2017 - 10/IDFC-000002.
Publicación – BOPG núm. 284 fasc. 1º, 27-3-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 20-4-18

Informe sobre a disposición do Fondo de continxencia correspondente ao
primeiro trimestre de 2018 - 10/IDFC-000003.
BOPG núm. 296 fasc. 2º, 25-4-18
Dación de conta – Comisión 3ª, 31-5-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

6. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
RESUMO ESTATÍSTICO PRIMEIRO PERIODO DE SESIÓNS 2018

Solicitudes de comparecencia
En Pleno
Presentadas
Tramitadas
Aprazadas
Retiradas
En tramitación
En Comisión
Presentadas
Tramitadas
Retiradas
Aprazadas
En tramitación
Interpelacións
Presentadas
Tramitadas
Retiradas
En tramitación
Preguntas
Orais en Pleno dirixidas ós membros da Xunta
Presentadas
Tramitadas
Retiradas
Aprazadas
En tramitación
Orais en Pleno dirixidas ó Presidente da Xunta
Presentadas
Tramitadas
Retiradas
En tramitación
Orais en comisión
Presentadas
Tramitadas
Aprazadas
Retiradas
En tramitación
Con resposta escrita
Presentadas
Tramitadas
Retiradas
En tramitación

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

28
17
0
0
26
34
30
0
1
19
371
36
2
989

1257
116
0
4
65
36
36
0
0
1653
326
17
0
103
1309
2460
0
5546

INFORMES E COMPARECENCIAS
EN CUMPRIMENTO DOUTRAS NORMAS
INFORME ANUAL SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a
prevención e tratamento integral da violencia de xénero 2017. 10/IAVX000002; 10/CPC-00045.
Presentación do informe – BOPG núm. 289 fasc. 4º, 11-4-18
Comparecencia – Comisión 5ª, 18-4-18

MEMORIA ANUAL DO ESTADO DAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
Memoria do estado das Directrices de Ordenación do Territorio do ano
2017. 10/MDOT-000002.
Publicación - BOPG núm. 284, fasc. 2º, 27-3-18

INFORME LEI 2/2014
Informe de desenvolvemento e aplicación da Lei 2/2014, do 14 de abril,
pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 10/ILGT-000001(32897).
Informe – Rexistro de entrada núm. 32897, 20-6-18
Toma coñecemento e traslado aos grupos parlamentarios – Mesa 3-7-18

MEMORIA DO CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
Memoria do Consello Consultivo de Galicia do ano 2017. 10/MCCG-000002
(33159).
Memoria – Rexistro de entrada núm. 33159, 5-7-18
Toma coñecemento e traslado aos grupos parlamentarios – Mesa 9-7-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

INFORME ANUAL DA COMPAÑÍA RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
Comparecencia do director xeral da Corporación da Radio-Televisión de
Galicia, por petición propia, para presentar a memoria sobre a execución
da función de servizo público encomendada referida ao conxunto das
súas actividades, programacións, servizos e emisións. 10/CPC-000062
Solicitude de comparecencia – BOPG núm. 329,29-6-18
Presentación do informe – Rexistro de entrada núm. 33282, 9-7-18
Comparecencia – Comisión Control CRTVG, 13-7-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
AO ABEIRO DO ARTIGO 9 DO REGULAMENTO

Presentados

En tramitación

Respostados

G.P. Popular de Galicia

3

1

3

G.P. dos Socialista de Galicia

75

53

58

G.P. de En Marea

52

31

37

G.P. do Bloque Nacionalista Galego

39

35

35

Totais

169

120

133

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

7. ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS E PROPOSTAS
DE NOMEAMENTO

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

ELECCIONS, DESIGNACIONS
E PROPOSTAS DE NOMEAMENTO

CONSELLO GALEGO DE UNIVERSIDADES
Elección de 4 membros do Consello Galego de Universidades, por
expiración do seu mandato. 10/ECGU-000001.
Comunicación de vacantes por expiración do mandato – Rexistro de entrada
núm. 24072, 24-1-18
Elección de Elisa Alén González, Senén Barro Ameneiro, José Carlos de
Miguel Domínguez e Alba Nogueira López – Comisión 4ª, 8-2-18
Publicación do membros designados – BOPG núm. 258 fasc. 1º, 12-2-18;
DOG núm. 42, 28-2-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

8.

PROCEDEMENTOS RELATIVOS
INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

A

OUTRAS

PROCEDEMENTOS RELATIVOS A
OUTRAS INSTITUCIONS OU ORGANOS
CONSELLO DE CONTAS
Memoria anual de actividades corresponde ao exercicio 2016. 10/MCON000001.
Publicación – BOPG núm. 155 fasc. 3º, 1-8-17
Recomendacións presentadas polos GG.PP. – BOPG núm. 240, 16-1-18

PROGRAMAS ANUAIS DE TRABALLO
Plan anual de traballo do Consello de Conta de Galicia para o ano 2018.
10/CPAT-000002.
Publicación – BOPG núm. 236 fasc. 1º, 10-1-18
Recomendación presentadas – BOPG núm. 273, 8-3-18
Recomendacións aprobadas – BOPG núm. 278 fasc. 2º, 16-3-18

VALEDOR DO POBO
Informe do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2017. 10/IVAL-000002.
Publicación – BOPG núm. 293 fasc. 4º, 18-4-18
Comparecencia – Comisión de Peticións día
Debate Pleno - Pleno día 8-5-17, DS núm. 70

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Informe extraordinario do Valedor do Pobo sobre a accesibilidade en Galicia.
10/IEVA-000001.
Publicación – BOPG núm. 331 fasc. 4º, 4-7-18
Comparecencia – Comisión de Peticións día 5-7-18

Solicitude de comparecencia por petición dos GG.PP. de En Marea e dos
Socialistas de Galicia, para dar explicacións sobre a sentenza na Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
327/2018, do 29 de xuño, e as súas consecuencias. 10/CPC-000066 (33002).
Publicación – BOPG núm. 331 fasc. 4º, 4-7-18
Comparecencia – Comisión de Peticións día 5-7-18

Solicitude de comparecencia da Sra. valedora do pobo, por petición propia, para
dar cumpridas aclaracións sobre as actuacións da institución para a cobertura
dunha praza de libre designación nela. 10/CPC-000067 (33000).
Publicación – BOPG núm. 331 fasc. 4º, 4-7-18
Comparecencia – Comisión de Peticións día 5-7-18

Solicitude de comparecencia do G.P. Popular de Galicia, en relación coa
provisión dunha praza polo sistema de libre designación anulada pola sala do
Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 10/CPC000068 (33068).
Publicación – BOPG núm. 331 fasc. 4º, 4-7-18
Comparecencia – Comisión de Peticións día 5-7-18

Propostas de cese da Valedora do Pobo.
Rexistros de entrada núm. 32981, 33001e 33004
Comparecencia Comisión de Peticións – sesión día 5-7-18
Coñecemento e traslado aos GGP das alegacións formuladas – Mesa 9-7-18
Debate Pleno – Pleno día 10-7-18, DS núm. 78
Rexeitamento das propostas de cese – BOPG núm. 337, 17-7-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

UNIÓN EUROPEA
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Directiva do Consello que modifica a Directiva 2006/112/CE,
relativa ao sistema común do imposto sobre o valor engadido, no referente á
obriga de respectar un tipo normal mínimo. [COM(2017) 783 final]
[2017/0349(CNS)]. 10/UECS-000116 (21878).
Publicación – BOPG núm. 234 fasc. 1º, 29-12-17
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 16-01-2018
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
modifica a Directiva (UE) 2016/97 no que respecta á data de aplicación das
medidas de transposición dos Estados membros (Texto pertinente para
efectos do EEE) [ COM(2017) 792 final] [2017/0350 (COD). 10/UECS-000117
(23546).
Publicación – BOPG núm. 244 fasc. 1º, 22-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 30-01-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativa a
unhas condicións laborais transparentes e previsibles na Unión Europea
[COM(2017) 797 final] [2017/0355 (COD)] {SWD(2017) 478 final} { SWD(2017) 479
final}. 10/UECS-000118 (23547).
Publicación – BOPG núm. 244 fasc. 1º, 22-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 30-01-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativa á
supervisión prudencial das empresas de servizos de investimento e pola que
se modifican a Directiva 2013/36/UE e a Directiva 2014/65/UE (Texto pertinente
para efectos do EEE) [ COM(2017) 791 final] [2017/0358 ( COD)] { SWD(2017)
481 final}. 10/UECS-000119 (23548).
Publicación – BOPG núm. 245 fasc. 1º, 23-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 30-01-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre os
requisitos prudenciais das empresas de servizos de investimento, e polo que
se modifican os Regulamentos (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 e (UE) nº
1093/2010 (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2017) 790 final]
[2017/0359 (COD)] { SWD(2017) 481 final}. 10/UECS-000120 (23549).
Publicación – BOPG núm. 245 fasc. 2º, 23-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 30-01-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Directiva do Consello pola que se establecen disposicións para
reforzar a responsabilidade fiscal e a orientación orzamentaria a medio prazo
nos Estados membros [COM(2017) 824 final] [2017/0335 (CNS)]. 10/UECS000121 (24043).
Publicación – BOPG núm. 248, 26-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Directiva do Consello pola que se modifica a Directiva
2006/112/CE no que respecta aos tipos do imposto sobre o valor engadido
[COM(2018) 20 final] [COM(2018) 20 final Anexo] [2018/0005 (CNS)] {SWD(2018)
7 final} {SWD(2018) 8 final}. 10/UECS-000122 (24054).
Publicación – BOPG núm. 248, 26-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Directiva do Consello pola que se modifica a Directiva
2006/112/CE, relativa ao sistema común do imposto sobre o valor engadido,
no que respecta ao réxime especial das pequenas empresas [COM(2018) 21
final] [2018/0006 (CNS)] {SWD(2018) 9 final} {SWD(2018) 11 final}. 10/UECS000123 (24059).
Publicación – BOPG núm. 248, 26-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa ás
instalacións portuarias receptoras para efectos da entrega de refugallos de
buques, pola que se derroga a Directiva 2000/59/CE e se modifican a Directiva
2009/16/CE e a Directiva 2010/65/UE (Texto pertinente para efectos do EEE)
[COM(2018) 33 final]COM(2018) 33 final Anexos] [2018/0012 (COD)] {SWD(2018)
21 final} {SWD(2018) 22 final}. 10/UECS-000124 (24060)
Publicación – BOPG núm. 248, 26-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello que establece
normas e procedementos para o cumprimento e a garantía de cumprimento da
lexislación de harmonización da Unión sobre produtos e modifica os
Regulamentos (UE) nº 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE)
2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeo e do
Consello e as Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE,
2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE,
2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE do
Parlamento Europeo e do Consello (Texto pertinente para efectos do EEE)
[COM(2017) 795 final] [COM(2017) 795 final Anexo] [2017/0353 (COD)]
{SWD(2017) 466 final} {SWD(2017) 467 final} {SWD(2017) 468 final} {SWD(2017)
469 final} {SWD(2017) 470 final}. 10/UECS-000125 (24061).
Publicación – BOPG núm. 248, 26-1-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello que establece
normas de comportamento en materia de emisións dos turismos novos e dos
vehículos comerciais lixeiros novos como parte do enfoque integrado da
Unión para reducir as emisións de CO2 dos vehículos lixeiros e polo que se
modifica o Regulamento (CE) nº 715/2007 (versión refundida) (Texto pertinente
para efectos do EEE) [COM(2017) 676 final] [COM(2017) 676 final Anexo]
[2017/0293 (COD)] {SWD(2017) 650} {SWD(2017) 651}. 10/UECS-000126 (24549).
Publicación – BOPG núm. 253, 5-2-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 19-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

recoñecemento mutuo de mercadorías comercializadas legalmente noutro
Estado membro (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2017) 796 final]
[COM(2017) 796 final Anexo] [2017/0354 (COD) ] {SWD(2017) 471 final}
{SWD(2017) 472 final} {SWD(2017) 475 final} {SWD(2017) 476 final}
{SWD(2017) 477 final}. 10/UECS-000127 (24979).
Publicación – BOPG núm. 253, 5-2-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 19-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á calidade
das augas destinadas ao consumo humano (versión refundida) (Texto
pertinente para efectos do EEE) [COM(2017) 753 final] [COM(2017) 753 final
Anexos] [2017/0332 (COD)] {SWD(2017) 448 final} {SWD(2017) 449 final}
{SWD(2017) 451 final}. 10/UECS-000128 (25507)
Publicación – BOPG núm. 257 fasc. 2º, 9-2-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 19-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre
avaliación das tecnoloxías sanitarias e polo que se modifica a Directiva
2011/24/UE (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 51 final
2018/0018 (COD)] {SWD(2018) 41 final} - {SWD(2018) 42 final}. 10/UECS-000129
(25508).
Publicación – BOPG núm. 257 fasc. 2º, 9-2-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 19-2-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao
establecemento dun marco para a interoperabilidade dos sistemas de
información da UE (cooperación policial e xudicial, asilo e migración) [
COM(2017) 794 final] [2017/0352 ( COD)] { SWD(2017) 473} { SWD(2017) 474}.
10/UECS-000130 (26423).
Publicación – BOPG núm. 264 fasc. 1º, 21-2-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-3-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello relativo ao
establecemento dun marco para a interoperabilidade dos sistemas de
información da UE (fronteiras e visados) e polo que se modifican a Decisión
2004/512/CE do Consello, o Regulamento (CE) nº 767/2008, a Decisión
2008/633/ JAI do Consello, o Regulamento (UE) 2016/399 e o Regulamento (UE)
2017/2226 [ COM(2017) 793 final] [2017/0351 ( COD)]{ SWD(2017) 473 final} {
SWD(2017) 474 final}. 10/UECS-000131 (26529)
Publicación – BOPG núm. 264 fasc. 4º, 21-2-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 5-3-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
concede unha axuda macrofinanceira adicional a Ucraína [COM(2018) 127
final] [2018/0058 (COD)] {SWD(2018) 66 final}. 10/UECS-000132 (27688).
Publicación – BOPG núm. 275, 13-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 27-3-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifican a
Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeo e do Consello e a Directiva
2011/61/UE do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta á
distribución transfronteiriza de fondos de investimento colectivo (texto
pertinente para efectos do EEE) [COM(2018)92 final] [2018/0041
(COD)]{SWD(2018)54}-{SWD(2018)55}. 10/UECS-000133 (28068).
Publicación – BOPG núm. 279, 20-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 27-3-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
modifica a Directiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos
financeiros (texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 99 final]
[2018/0047 (COD)] {SWD(2018) 56} - {SWD(2018) 57}. 10/UECS-000134 (28109).
Publicación – BOPG núm. 279, 20-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-4-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo á
facilitación da distribución transfronteiriza de fondos de investimento colectivo
e polo que se modifican os Regulamentos (UE) nº 345/2013 e (UE) nº 346/2013
(texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 110 final] [2018/0045 (COD)]
{SWD(2018) 54 final} - {SWD(2018) 55 final}. 10/UECS-000135 (28115)
Publicación – BOPG núm. 279, 20-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos
provedores europeos de servizos de financiamento participativo (PSFP) para
empresas (texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 113 final]
[COM(2018) 113 final Anexo] [2018/0048 (COD)] {SWD(2018) 56 final} {SWD(2018) 57 final}. 10/UECS-000136 (28200).
Publicación – BOPG núm. 281 fasc. 2º, 22-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
modifica o Regulamento (UE) n1 168/2013 no que se refire á aplicación da fase
Euro 5 á homologación de tipo de vehículos de dúas ou tres rodas e os
cuadriciclos europeos de servizos de financiamento participativo (PSFP) para
empresas [COM(2018) 137 final] [2018/0065 (COD)]. 10/UECS-000137 (28244)
Entrada – Rexistro núm. 28244, 21-3-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 27-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-4-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
modifica o Regulamento (UE) nº 575/2013 no que respecta ás exposicións en
forma de bonos garantidos (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM (2018)
93 final] [2018/0042 (COD)] {SWD(2018) 50 final} - {SWD(2018) 51 final}.
10/UECS-000138 (28403)
Publicación – BOPG núm. 283, 26-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-4-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Consello relativa ao sistema común do imposto sobre
os servizos dixitais que grava os ingresos procedentes da prestación de
determinados servizos dixitais [ COM(2018) 148 final] [2018/0073 ( CNS)]{
SWD(2018) 81} - { SWD(2018) 82}. 10/UECS-000139 (28417).
Publicación – BOPG núm. 283, 26-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta da Directiva do Consello pola que se establecen normas relativas á
fiscalidade das empresas cunha presenza dixital significativa [COM(2018)147
final] [COM(2018) 147 final Anexos] [2018/0072 (CNS)]{SWD(2018) 81 final}
{SWD(2018) 82 final}. 10/UECS-000140 (28467).
Publicación – BOPG núm. 283, 26-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 9-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre a emisión
de bonos garantidos e a supervisión pública dos bonos garantidos, e pola que
se modifican a Directiva 2009/65/CE e a Directiva 2014/59/UE (Texto pertinente
para efectos do EEE) [COM(2018) 94 final] [2018/0043 (COD)] {SWD (2018)50}{WSD(2018)51}. 10/UECS-000141 (28469).
Publicación – BOPG núm. 284 fasc. 3º, 27-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 9-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre
contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida (Texto pertinente
para efectos do EEE) [COM(2018) 144 final Anexos] [2018/0070 (COD)].
10/UECS-000142 (28475).
Publicación – BOPG núm. 284 fasc. 3º, 27-3-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 9-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

crea a Autoridade Laboral Europa (Texto pertinente para efectos do EEE e de
Suíza)
[COM(2018)
131
final]
{2018/0064
(COD)]{SWD(2018)
68
final}{SWD(2018)69 final}-{SWD(2018)80 final}. 10/UECS-000143 (28508).
Publicación – BOPG núm. 288, 5-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 9-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a lei
aplicable aos efectos fronte a terceiros das cesións de créditos [COM(2018) 96
final] {2018/0044 (COD)]{SWD(2018) 52 final} {SWD(2018) 53 final/2}. 10/UECS000144 (28635).
Publicación – BOPG núm. 288, 5-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 17-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo do Consello polo que se
modifica o Regulamento (UE) nº 575/2013 no que respecta á cobertura mínima
de perdas derivadas de exposicións dubidosas (Texto pertinente para efectos
de EEE) [COM(2018) 134 final] [2018/0060 (COD)] {SWD(2018) 73 final}
{SWD(2018) 74 final}. 10/UECS-000145 (29141).
Publicación – BOPG núm. 290, 12-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 23-4-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
modifica a Directiva 2004/37/CE, relativa á protección dos traballadores contra
os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos
durante o traballo [COM(2018) 171 final] [COM(2018) 171 final anexo]
[2018/0081 (COD)] {SWD(2018) 87 final} {SWD (2018) 88 final}. 10/UECS-000146
(29144).
Publicación – BOPG núm. 290, 12-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 23-4-2018
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
modifica o Regulamento (CE) nº 810/2009, polo que se establece un código
comunitario sobre visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final]
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

[2018/0061 (COD)] {SWD(2018) 77 final} - {SWD(2018) 78 final}. 10/UECS-000147
(29340) Entrada – Rexistro núm. 29340, 12-4-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 17-04-2018
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 2-5-2018

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo ao Proxecto
de modificación do Protocolo nº 3 sobre o estatuto do Tribunal de Xustiza da
Unión Europea (Consello da UE 7586/18). 10/UECS-000148 (29420).
Publicación – BOPG núm. 292, 17-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 2-5-2018

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre os administradores
de créditos, os compradores de créditos e a recuperación das garantías reais
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 135 final] [2018/0063 (COD)]
{SWD(2018) 75 final} {SWD(2018) 76 final}. 10/UECS-000149 (29449).
Publicación – BOPG núm. 292, 17-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 2-5-2018

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o
Regulamento (CE) nº 924/2009 no que respecta a determinadas comisións
cobradas por pagoaments transfronteirizos na Unión e as comisións en
concepto de conversión de divisas (Texto pertinente para efectos do EEE) [
COM(2018) 163 final] [2018/0076 ( COD)] {SWD(2018) 84 final} - { SWD(2018) 85
final}. 10/UECS-000150 (29554).
Publicación – BOPG núm. 294 fasc. 2º, 19-4-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 2-5-2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello referente ás
prácticas comerciais desleais nas relacións entre empresas na cadea de
subministración alimentaria [ COM(2018) 173 final] [2018/0082 ( COD)] {
SWD(2018) 91 final} { SWD(2018) 92 final} { SWD(2018) 93 final}. 10/UECS000151
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Dación de conta pola Presidencia – Mesa 23-4-2018
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 7-5-2018

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a transparencia e
a sustentabilidade da determinación do risco na cadea alimentaria da UE, polo
que se modifican o Regulamento (CE) nº 178/2002 [lexislación alimentaria
xeral], a Directiva 2001/18/CE [liberación intencional no medio ambiente de
OMG], o Regulamento (CE) nº 1829/2003 [alimentos e pensos modificados
xeneticamente], o Regulamento (CE) nº 1831/2003 [aditivos nos pensos], o
Regulamento (CE) nº 2065/2003 [aromas de fume], o Regulamento (CE) nº
1935/2004 [materiais en contacto con alimentos], o Regulamento (CE) nº
1331/2008 [procedemento de autorización común para aditivos, encimas e
aromas alimentarios], o Regulamento (CE) nº 1107/2009 [produtos
fitosanitarios] e o Regulamento (UE) 2015/2283 [novos alimentos] (Texto
pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 179 final] [2018/0088 ( COD)] {
SWD(2018) 97 final}. 10/UECS-000152 (30352).
Publicación – BOPG núm.. 301, 8-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 15-5-2018

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o fomento da
equidade e a transparencia para as empresas que utilizan servizos de
intermediación en liña (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 238
final] [2018/0112 ( COD)] { SEC(2018) 209 final} { SWD(2018) 138 final} {
SWD(2018) 139 final}. 10/UECS-000153 (30510).
Publicación – BOPG núm.. 302 fasc. 1º, 9-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 15-5-2018

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Consello polo que se establecen medidas de execución do
sistema de recursos propios da Unión Europea [COM(2018) 327 final]
[COM(2018) 327 final Anexo] [2018/0132 (APP)]. 10/UECS-000154 (30657).
Publicación – BOPG núm.. 302 fasc. 2º, 9-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 21-5-2018

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de decisión do Consello sobre o sistema de recursos propios da Unión
Europea [COM(2018) 325 final] [COM(2018) 325 final Anexo] [2018/0135 (CNS)]
{SWD(2018) 172 final}. 10/UECS-000155 (30658).
Publicación – BOPG núm.. 302 fasc. 2º, 9-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 21-5-2018

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica e
se corrixe o Regulamento (UE) nº 167/2013, relativo á homologación dos
vehículos agrícolas ou forestais, e á vixilancia do mercado dos devanditos
vehículos (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 289 final]
[2018/0142 ( COD)]. 10/UECS-000156 (31113).
Publicación – BOPG núm. 307, 21-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 29-5-2018

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa ás accións de
representación para a protección dos intereses colectivos dos consumidores e
pola que se derroga a Directiva 2009/22/CE (Texto pertinente para efectos do
EEE) [ COM(2018) 184 final] [ COM(2018) 184 final Anexos] [2018/0089 ( COD)] {
SWD(2018) 96 final} {SWD(2018) 98 final}. 10/UECS-000157 (31114).
Publicación – BOPG núm. 307, 21-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 29-5-2018

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen
normas destinadas a facilitar o uso de información financeira e doutros tipos
para a prevención, detección, investigación ou axuizamento de determinados
delitos e pola que se derroga a Decisión 2000/642/JAI do Consello.
[COM(2018)213final]
[2018/0105(COD)]
{SWD(2018)114final}{SWD(2018)115final}. 10/UECS-000158 (31157)
Publicación – BOPG núm. 308, 22-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 4-6-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a aplicación e o
funcionamento do nome de dominio de primeiro nivel «.eu» e polo que se
derrogan o Regulamento (CE) nº 733/2002 e o Regulamento (CE) nº 874/2004 da
Comisión (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 231 final]
[COM(2018) 231 final Axexo] [2018/0110(COD)] {SEC(2018)205 final}
{SWD(2018)120 final}{SWD(2018)121 final} {SWD(2018) 122 final}. 10/UECS000159 (31256).
Publicación – BOPG núm. 310, 24-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 4-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
modifica a Directiva 93/13/CEE do Consello, do 5 de abril de 1993, a Directiva
98/6/CE do Parlamento Europeo e do Consello, a Directiva 2005/29/CE do
Parlamento Europeo e do Consello e mais a Directiva 2011/83/UE do
Parlamento Europeo e do Consello, no que atinxe a mellora da aplicación e a
modernización das normas de protección dos consumidores da Unión Europea
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 185 final] [2018/0090 (COD)]
{SWD(2018)96} {SWD(2018)98} 10/UECS-000160 (31257).
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 29-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 4-6-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o reforzo da
seguridade dos documentos de identidade dos cidadáns da Unión e dos
documentos de residencia expedidos a cidadáns da Unión e aos membros das
súas familias que exerzan o seu dereito á libre circulación (Texto pertinente
para efectos do EEE) [ COM(2018) 212 final] [2018/0104 ( COD)] { SWD(2018)
110 final} { SWD(2018) 111 final}. 10/UECS-000161 (31339)
Publicación – BOPG núm. 311, 25-5-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a
comercialización e a utilización de precursores de explosivos, polo que se
modifica o anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006 e polo que se derroga
o Regulamento (UE) nº 98/2013 sobre a comercialización e a utilización de
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

precursores de explosivos [COM(2018) 209 final] [COM(2018) 209 final Anexos]
[2018/0103 (COD)] {SWD(2018) 104 final} {SWD(2018) 105 final}. 10/UECS000162 (31340)
Publicación – BOPG núm. 311, 25-5-18; BOPG núm. 314, 1-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a
Directiva 2008/96/CE, sobre a xestión da seguridade das infraestruturas viarias
[COM(2018) 274 final] [COM(2018) 274 final anexo] [2018/0129 (COD)]
{SEC(2018) 226 final} {SWD(2018) 175 final} {SWD(2018) 176 final}. 10/UECS000163 (31374).
Publicación – BOPG núm. 314, 1-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a
Directiva (UE) 2017/1132 no que incumbe ás transformacións, fusións e
escisións transfronteirizas (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018)
241 final] [2018/0114 (COD)] {SWD(2018) 141 final} {SWD(2018) 142 final}.
10/UECS-000164 (31375).
Publicación – BOPG núm. 314, 1-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a
Directiva (UE) 2017/1132 no que respecta á utilización de ferramentas e
procesos dixitais no ámbito do dereito de sociedades (Texto pertinente para
efectos do EEE) [COM(2018) 239 final] [COM(2018) 239 final anexo] [2018/0113
(COD)] {SWD(2018) 141 final} {SWD(2018) 142 final}. 10/UECS-000165 (31376).
Publicación – BOPG núm. 314, 1-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á reutilización da
información do sector público (versión refundida) [COM(2018) 234 final
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

2018/0111 (COD)] {SWD(2018) 127 final} {SWD(2018) 128 final} {SWD(2018) 129
final} {SWD(2018) 145 final}. 10/UECS-000166 (31377).
Publicación – BOPG núm. 315, 4-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o
Regulamento (CE) n° 862/2007 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as
estatísticas comunitarias no ámbito da migración e a protección internacional
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 307 final] [2018/0154
(COD)]. 10/UECS-000167 (31378).
Publicación – BOPG núm. 315, 4-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 12-6-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE, relativa
ao sistema común do imposto sobre o valor engadido, no que respecta o
período de aplicación do mecanismo opcional de investimento do suxeito
pasivo en relación con determinadas entregas de bens e prestacións de
servizos susceptibles de fraude, e o mecanismo de reacción rápida contra a
fraude no ámbito do IVE [COM(2018) 298 final] [2018/0150 (CNS)] .- 10/UECS000168 (31546).
Publicación – BOPG núm. 315, 4-6--18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 92/83/CEE do
Consello, relativa á harmonización das estruturas dos impostos especiais
sobre o alcohol e as bebidas alcohólicas [COM(2018) 334 final] [2018/0173
(CNS)] {SEC(2018) 254 final} {SWD(2018) 258 final} {SWD(2018) 259 final}.
10/UECS-000169 (31553).
Publicación – BOPG núm. 315, 4-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos
requisitos de homologación de tipo dos vehículos de motor e dos seus
remolques, así como dos sistemas, compoñentes e unidades técnicas
independentes destinados a eses vehículos, referentes á súa seguridade xeral
e á protección dos ocupantes dos vehículos e dos usuarios vulnerables da vía
pública, polo que se modifica o Regulamento (UE) 2018/.. e se derrogan os
regulamentos (CE) nº 78/2009, (CE) nº 79/2009 e (CE) n. 661/2009 (Texto
pertinente para efectos do EEE) [ COM(2018) 286 final] [ COM(2018) 286 final
anexos] [2018/0145 ( COD)] { SEC(2018) 270 final} { SWD(2018) 190 final} {
SWD(2018) 191 final}. 10/UECS-000170
Entrada – Rexistro núm. 31589, 30-5-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 4-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se
modifica a Directiva 2009/103/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16
de setembro do 2009, relativa ao seguro da responsabilidade civil que resulta
da circulación de vehículos automóbiles, así como ao control da obriga de
asegurar esta responsabilidade (Texto pertinente para efectos do EEE)
[COM(2018) 336 final] {SEC(2018)248 final} {SWD(2018) 247 final} {SWD(2018)
248 final}. 10/UECS-000171
Entrada – Rexistro núm. 31636, 30-5-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 4-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á
reducción do impacto ambiental de determinados productos de plástico (Texto
pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 340 final] [COM(2018) 340 final
anexo] [2018/0172 (COD)] {SEC(2018)253 final} {SWD(2018) 254 final}
{SWD(2018) 255 final} {SWD(2018) 256 final} {SWD(2018) 257 final}. 10/UECS000172
Entrada – Rexistro núm. 31637, 30-5-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 4-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se
modifica a Directiva 2008/106/CE, relativa ao nivel mínimo de formación nas
profesións marítimas, e se derroga a Directiva 2005/45/CE (Texto pertinente
para efectos do EEE) [COM(2018) 315 final] [COM(2018) 315 final anexo]
[2018/0162 (COD)] {SWD(2018) 239 final}. 10/UECS-000173
Entrada – Rexistro núm. 31638, 12-6-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 4-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á
protección das persoas que informen sobre infraccións do dereito da Unión [
COM(2018) 218 final] [ COM(2018) 218 final anexo] [2018/0106 ( COD)] {
SEC(2018) 198 final} { SWD(2018) 116 final} { SWD(2018) 117 final}. 10/UECS000174
Entrada – Rexistro núm. 31789, 12-6-18
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 4-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre disposicións
específicas para o obxectivo de cooperación territorial europea (Interreg)
financiado con axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e os
instrumentos de financiamento exterior [COM(2018) 374 final][COM(2018) 374
final
Anexo][2018/0199(COD)]{SEC(2018)
268
final}{SWD(2018)282
final}{SWD(2018) 283 final}. 10/UECS-000175 (31906).
Publicación – BOPG núm. 318, 8-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do relativo a un mecanismo para
superar os obstáculos xurídicos e administrativos nun contexto
transfronteirizo [COM (2018) 373 final] [2018/0198 ( COD)] {SEC(2018) 268 final}
{SWD(2018) 282 final} {SWD(2018) 283 final}. 10/UECS-000176 (31942).
Publicación – BOPG núm. 318, 8-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo á etiquetaxe dos
pneumáticos en relación coa eficiencia en termos de consumo de carburante e
outros parámetros esenciais e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº
1222/2009 (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 296 final]
[COM(2018) 296 final Anexo] [2018/0148 (COD)] {SEC(2018) 234 final}
{SWD(2018) 188 final} {SWD(2018) 189 final}. 10/UECS-000177 (31945).
Publicación – BOPG núm. 318, 8-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo á adaptación
das obrigas de notificación no ámbito da política de medio ambiente e polo
que se modifican as Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE,
2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamentos (CE) nº 166/2006 e (UE) nº
995/2010, e os Regulamentos (CE) nº 338/97 e (CE) nº 2173/2005 do Consello
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 381 final] [2018/0205
(COD)]. 10/UECS-000178 (32194).
Publicación – BOPG núm. 320, 14-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 28-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a racionalización
das medidas para promover a finalización da rede transeuropea de transporte
[COM(2018) 277 final] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228 final} {SWD(2018) 178
final} {SWD(2018) 179 final}. 10/UECS-000179 (32195).
Publicación – BOPG núm. 320, 14-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 28-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se crea unha
contorna de portelo único marítimo europea e se derroga a Directiva
2010/65/UE [COM(2018) 278 final] [COM(2018) 278 final Anexo] [2018/0139 (
COD)] { SEC(2018) 230 final} {SWD(2018) 181 final} {SWD(2018) 182 final}.
10/UECS-000180 (32196).
Publicación – BOPG núm. 321, 15-6-18
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 28-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo
Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) [COM(2018) 380 final]
[COM(2018) 380 final Anexo] [2018/0202 (COD)] {SEC(2018) 273 final}
{SWD(2018) 289 final}. 10/UECS-000181 (32302).
Publicación – BOPG núm. 321, 15-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 28-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social
Europeo Plus ( FSE+) [COM(2018) 382 final] [COM(2018) 382 final Anexo]
[2018/0206 (COD)] {SEC(2018) 273 final} {SWD(2018) 289 final}. 10/UECS000182 (32305).
Publicación – BOPG núm. 321, 15-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 28-6-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece
un programa en materia de intercambios, asistencia e formación para a
protección do euro contra a falsificación de moeda para o período 2021-2027
(«Programa Pericles IV») [COM(2018) 369 final] [COM(2018) 369 final Anexo]
[2018/0194 (COD)] {SWD(2018) 281 final}. 10/UECS-000183 (32482).
Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 1º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
programa Europa Creativa (2021 a 2027) e polo que se derroga o Regulamento
(UE) nº 1295/2013 (Texto pertinente a efectos do EEE) [COM(2018) 366 final]
[COM(2018) 366 final Anexo] [2018/0190 (COD)] {SEC(2018) 274 final}
{SWD(2018) 290 final} { SWD(2018) 291 final}. 10/UECS-000184 (32483).
Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 1º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o
Regulamento (CEE) nº 469/2009, do Consello, relativo ao certificado
complementario de protección para os medicamentos [COM(2018) 317 final]
[COM(2018) 317 final Anexo] [2018/0161 ( COD)] {SEC(2018) 246 final}
{SWD(2018) 240 final} {SWD(2018) 241 final} {SWD(2018) 242 final}. 10/UECS000185 (32484).
Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 1º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen
as disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca, así como as normas financeiras para os
devanditos fondos e para o Fondo de Asilo e Migración, o Fondo de
Seguridade Interior e o Instrumento de Xestión das Fronteiras e Visados
[COM(2018) 375 final] [COM(2018) 375 final anexos] [2018/0196 ( COD)] .
10/UECS-000186 (32485).
Publicación – BOPG núm. 322, 19-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se establecen
normas harmonizadas para a designación de representantes legais para
efectos de solicitar probas para procesos penais [COM(2018) 226 final]
[2018/0107 (COD)] {SWD(2018) 118 final} {SWD(2018) 119 final}. 10/UECS000187 (32490).
Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 2º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de decisión do Parlamento Europeo e do Consello que modifica a Directiva
96/53/CE do Consello en canto ao prazo de aplicación das normas especiais
sobre a lonxitude máxima de cabinas que melloran o rendemento
aerodinámico, a eficiencia enerxética e o rendemento en materia de seguridade
[COM(2018) 275 final] [2018/0130 ( COD)]. 10/UECS-000188 (32491).
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Publicación – BOPG núm. 322, 19-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
establece o programa « Fiscalis» para a cooperación no ámbito da fiscalidade [
COM(2018) 443 final] [ COM(2018) 443 final Anexos] [2018/0233 ( COD)] {
SWD(2018) 323 final} { SWD(2018) 324 final}. 10/UECS-000189
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 28-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
establece o Mecanismo «Conectar Europa» e se derrogan os Regulamentos
(UE) nº 1316/2013 e (UE) nº 283/2014 (Texto pertinente para efectos do EEE) [
COM(2018) 438 final] ) [ COM(2018) 438 final Anexo] [2018/0228 ( COD)] {
SEC(2018) 292 final} { SWD(2018) 312 final} { SWD(2018) 313 final}. 10/UECS000190.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 28-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
crean o Programa Espacial da Unión e a Axencia da Unión Europea para o
Programa Espacial e se derrogan os Regulamentos (UE) nº 912/2010, (UE) nº
1285/2013 e (UE) nº 377/2014 e a Decisión 541/2014/UE (Texto pertinente para
os efectos do EEE) [ COM(2018) 447 final] [ COM(2018) 447 final anexo]
[2018/0236 ( COD)] { SWD(2018) 327 final} { SWD(2018) 328 final}. 10/UECS000191.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 28-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
programa Aduana para a cooperación no ámbito das aduanas [COM(2018)442
final]
[COM(2018)442
final
anexos]
[2018/0232(COD)]{SEC(2018)295
final}{SWD(2018)321 finha}{SWD(2018)322 final}. 10/UECS-000192 (32537).
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 2º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos requisitos
mínimos para a reutilización da auga (Texto pertinente a efectos do EEE)
[COM(2018)337
final]
[COM(2018)337
final
Anexo]
[2018/0169
(COD)]{SEC(2018)249
final}{SWD(2018)249
final}{SWD(2018)250
final}.
10/UECS-000193 (32540).
Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 2º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
programa Europa Dixital para o período 2021-2027 [COM(2018)434 final]
[COM(2018)
434
final
Anexos]
[2018/0227
(COD)]{SEC(2018)289
final}{SWD(2018) 305 final}{SWD(2018) 306 final}. 10/UECS-000194 (32544).
Publicación – BOPG núm. 324 fasc. 2º, 21-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca e polo que se derroga o Regulamento (UE) nº
508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello [COM(2018) 390 final]
[COM(2018) 390 final Anexos] [2018/0210 ( COD)] {SEC(2018) 276 final}
{SWD(2018) 295 final}. 10/UECS-000195 (32545).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 1º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello. Programa da UE de
Loita contra a Fraude [COM(2018) 386 final] [COM(2018) 386 final Anexos]
[2018/0211 (COD)] {SWD(2018) 294 final}. 10/UECS-000196 (32548).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 1º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre as ordes
europeas de entrega e conservación de probas electrónicas para efectos de
axuizamento penal [COM(2018) 225 final] [COM(2018) 225 final Anexos]
[2018/0108(COD)] {SWD(2018)118 final}{SWD(2018)119 final}. 10/UECS-000197
(32549).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 1º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade da Unión Europea
relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello que
establece o Programa específico polo que se executa o Programa Marco de
Investigación e Innovación "Horizonte Europa" (Texto pertinente para os
efectos
do
EEE)
[COM(2018)
436
final][COM(2018)
436
final
Anexo][2018/0225(COD)]{SEC(2018)291
final}{SWD(2018)307
final}{SWD(2018)308 final}{SWD(2018)309 final}. 10/UECS-000198.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 28-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade da Unión Europea
relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello, polo
que se establece o programa Dereitos e Valores [COM(2018)383 final]
[COM(2018)383
final
Anexo][2018/0207(COD)]
{SEC(2018)274
final}
{SWD(2018)290 final}{SWD(2018)291 final]. 10/UECS-000199.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 28-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece
o Programa de Apoio ás Reformas [COM (2018)391 final] [COM(2018) 391 final
Anexos] [2018/0213(COD)]{SEC(2018) 280final}{SWD (2018) 310 final}
{SWD(2018)311 final}. 10/UECS-000200 (32592).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 1º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece
o programa do Corpo Europeo de Solidariedade e se derrogan o [Regulamento
do Corpo Europeo de Solidariedade] e o Regulamento (UE)nº 375/2014 (Texto
pertinente a efectos do EEE) [COM(2018) 440 final] [COM(2018)440 final Anexo]
[2018/0230(COD)]{SWD(2018)317 final}{SWD(2018)318 final}{SWD(2018)319
final}. 10/UECS-000201 (32594).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 2º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Consello, polo que se amplía aos Estados membros non
participantes a aplicación do Regulamento (UE) 2018/..., polo que se establece
un programa en materia de intercambios, asistencia e formación para a
protección do euro contra a falsificación de moeda para o período 2021-2027
(programa "Pericles IV")[COM(2018)371 final][2018/0219(APP)] .10/UECS000202 (32595) .
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 2º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello, sobre información
electrónica relativa a transporte de mercancías (Texto pertinente a efectos do
EEE)[COM(2018)
279
final][COM(2018)279
final
Anexo][2018/0140(COD)]{SEC(2018)231
final}{SWD(2018)183
final}{SWD(2018)184 final}. 10/UECS-000203 (32596).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 2º, 22-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello que complementa a
lexislación da UE sobre homologación de tipo polo que respecta á retirada de
Reino Unido da Unión (Texto pertinente a efectos do EEE)[COM(2018)397
final][2018/0220(COD)]. 10/UECS-000204 (32601).
Publicación – BOPG núm. 325 fasc. 2º, 22-6-18
X lexislatura
Actividade parlamentaria do 1º período de sesións do ano 2018

Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
Programa de Xustiza [COM(2018)384 final][COM(2018)384 final Anexo]
[2018/0208(COD)] {SWD(2018)290 final}{SWD(2018)291 final}{SEC(2018)274
final}. 10/UECS-000205 (32612).
Publicación – BOPG núm. 326, 25-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece
Erasmus, o programa da Unión para a educación, a formación, a mocidade e o
deporte, e se derroga o Regulamento (UE) nº 1288/2013 (Texto pertinente para
efectos do EEE) [COM(2018) 367 final/2] [COM(2018) 367 final anexo]
[2018/0191(COD)] {SEC(2018) 265 final} {SWD(2018) 276 final} {SWD(2018) 277
final}. 10/UECS-000206 (32680).
Publicación – BOPG núm. 326, 25-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece
un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima ( LIFE) e se derroga o
Regulamento (UE) nº 1293/2013 (Texto pertinente para efectos do EEE)
[COM(2018) 385 final] [COM(2018) 385 final Anexo] [2018/0209 (COD)]
{SEC(2018) 275 final} {SWD(2018) 292 final} { SWD(2018) 293 final}. 10/UECS000207 (32681).
Publicación – BOPG núm. 326, 25-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifican
os Regulamentos (UE) nº 596/2014 e (UE) 2017/1129 en relación co fomento do
uso dos mercados de pemes en expansión (Texto pertinente para efectos do
EEE) [COM(2018) 331 final] [2018/0165 (COD)] {SEC(2018) 247 final} {SWD(2018)
243 final} {SWD(2018) 244 final}. 10/UECS-000208 (32682).
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Publicación – BOPG núm. 326, 25-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 3-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
programa sobre o mercado único, a competitividade das empresas, incluídas
as pequenas e medianas empresas, e as estatísticas europeas, e derróganse
os Regulamentos (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº
258/2014, (UE) nº 652/2014 e (UE) 2017/826 (Texto pertinente para efectos do
EEE) [ COM(2018) 441 final] [COM(2018) 441 final Anexos] [2018/0231(COD)] {
SEC(2018) 294 final} { SWD(2018) 320 final}. 10/UECS-000209 (32790).
Publicación – BOPG núm. 327, 26-6-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o
financiamento, a xestión e o seguimento da política agrícola común e polo que
se derroga o Regulamento (UE) nº 1306/2013 [COM(2018) 393 final] [COM(2018)
393 final anexo] [2018/0217 (COD)] {SWD(2018) 301 final Parts 1-3}. 10/UECS000210.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 9-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
establece o Programa InvestEU [COM(2018) 439 final] [COM(2018) 439 final
anexos 1-4] [2018/0229 (COD)] {SEC(2018) 293 final} {SWD(2018) 314 final}
{SWD(2018) 316 final}. 10/UECS-000211.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 9-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a
divulgación de información relativa aos investimentos sustentables e os riscos
de sustentabilidade e polo que se modifica a Directiva (UE) 2016/2341 (Texto
pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 354 final] [2018/0179 (COD)]
{SEC(2018) 257 final} {SWD(2018) 264 final} {SWD(2018) 265 final}. 10/UECSX lexislatura
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000212.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o
establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables (Texto
pertinente para efectos do EEE) [COM(2018) 353 final] [2018/0178 (COD)]
{SEC(2018) 257 final} {SWD(2018) 264 final} {SWD(2018) 265 final}. 10/UECS000213.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e ao Fondo de Cohesión
[COM(2018) 372 final] [COM(2018) 372 final anexo 1] [COM(2018) 372 final
anexo 2] [2018/0197 (COD)] {SEC(2018) 268 final} {SWD(2018) 282 final}
{SWD(2018) 283 final}. 10/UECS-000214.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
modifica o Regulamento (UE, Euratom) nº 883/2013 relativo ás investigacións
efectuadas pola Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF) no referente
á cooperación coa Fiscalía Europea e a eficacia das investigacións da OLAF
[COM(2018) 338 final] [2018/0170 (COD)] {SWD(2018) 251 final}. 10/UECS000215.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subisdiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
modifica o Regulamento (UE) 2016/1011 no relativo aos índices de referencia
de baixo impacto carbónico e de impacto carbónico positivo (Texto pertinente
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para efectos do EEE) [COM(2018) 355 final] [2018/0180 (COD)] SEC(2018) 257
final} {SWD(2018) 264 final} {SWD(2018) 265 final}. 10/UECS-000216.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subisdiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeon e do Consello polo que se
modifica o Regulamento (CE) nº 767/2008, o Regulamento (CE) nº 810/2009, o
Regulamento (UE) 2017/2226, o Regulamento (UE) 2016/399, o Regulamento
XX/2018 [Regulamento sobre interoperabilidade] e a Decisión 2004/512/CE, e
se derroga a Decisión 2008/633/ JAI do Consello [COM(2018) 302 final]
[COM(2018) 302 final anexo] [2018/0152 (COD)] {SEC(2018) 236 final}
{SWD(2018) 195 final} {SWD(2018) 196 final}. 10/UECS-000217.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18
Consulta sobre a aplicación do principio de subisdiariedade relativa á
Proposta de decisión do Consello relativa á asociación dos países e territorios
de ultramar coa Unión Europea, incluídas as relacións entre a Unión Europea,
por unha banda, e Groenlandia e o Reino de Dinamarca, por outra («Decisión
de Asociación Ultramar») [COM(2018) 461 final] [COM(2018) 461 final anexos]
[2018/0244 (CNS)] {SWD(2018) 337 final} {SEC(2018) 310 final}. 10/UECS000218.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello que modifica os
Regulamentos (UE) nº 1308/2013, polo que se crea a organización común de
mercados dos produtos agrarios; (UE) nº 1151/2012, sobre os réximes de
calidade dos productos agrícolas e alimenticios; (UE) nº 251/2014, sobre a
definición, descrición, presentación etiquetaxe e protección das indicacións
xeográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados; (UE) nº 228/2013, polo
que se establecen medidas específicas no sector agrícola en favor das rexións
ultraperiféricas da Unión; e (UE) nº 229/2013, polo que se establecen medidas
específicas no sector agrícola en favor das illas menores do mar Exeo
[COM(2018) 394 final)][2018/0218(COD)]{SWD(2018)301final}{SEC(2018)305
final}. 10/UECS-000219.
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Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
de Regulamento e do Consello polo que se establece un Instrumento europeo
de seguridade nuclear que complementa o Instrumento de veciñanza,
desenvolvemento e cooperación internacional sobre a base do Tratado
Euratom [COM(2018) 462 final][2018/0245(NLE)]{SWD(2018)337}. 10/UECS000220.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
de Regulamento e do Consello polo que se establecen normas en relación coa
axuda aos plans estratéxicos que deben elaborar os Estados membros no
marco da política agrícola común (plans estratéxicos da PAC), financiada con
cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e ao Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e polo que se derroga o
Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello e o
Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do
Consello[COM(2018)
392
final]
[COM(2018)
392
final
anexo][2018/0216(COD)]{SEC(2018)305 final}{SWD(2018)301 final}. 10/UECS000221.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao
establecemento dunha función europea de estabilización dos investimentos
[COM(2018)387
final][COM(2018)387
final
anexos
1-2][2018/0212
(COD)][SEC(2018)277
final}{SWD(2018)297
final}{SWD(2018)298
final}.
10/UECS-000222.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
de decisión do Parlamento Europeo e do Consello relativa á informatización
dos movementos e os controis dos produtos suxeitos a impostos especiais
(versión refundida) [COM(2018) 341 final] [COM(2018)341 final anexo]
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[2018/0187(COD)]. 10/UECS-000223.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 9-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
do Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se crea o
Programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa e se
establecen as súas normas de participación e difusión (Texto pertinente para
efectos do EEE)[COM(2018) 435 final][COM(2018) 435 final anexo][2018/0224
(COD)] {SEC(2018) 291 final} {SWD(2018)307final} {SWD(2018)308 final}
{SWD(2018)309 final}. 10/UECS-000224.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 9-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á proposta
do Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen
normas de comportamento en materia de emisións de CO2 para vehículos
pesados novos (Texto pertinente para efectos do EEE)[COM(2018)284
final][COM(2018)284
final
anexo][2018/0143(COD)]{SEC(2018)233
final}{SWD(2018)185 final}{SWD(2018)186 final}. 10/UECS-000225.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de directiva do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/112/CE
no que respecta á introdución de medidas técnicas detalladas para o
funcionamento do réxime definitivo do IVE de tributación dos intercambios
entre Estados membros [COM(2018) 329 final] [2018/0164 (CNS)]. 10/UECS000226.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de regulamento do Consello polo que se modifica o Regulamento
(UE) nº 389/2012, sobre cooperación administrativa no ámbito dos impostos
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especiais polo que se refire ao contido do rexistro electrónico [COM(2018) 349
final] [2018/0181 (CNS)]. 10/UECS-000227.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 3-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos
bonos de titulización de débeda soberana (Texto pertinente para efectos do
EEE) [COM(2018) 339 final] [2018/0171 (COD)] {SEC(2018) 251 final} {WD(2018)
252 final} {SWD(2018) 253 final}. 10/UECS-000228.
Dación de conta pola Presidencia – Mesa 9-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se crea o
Fondo de Seguridade Interior [COM (2018)472 final] [COM(2018) 472 final
anexo]
[2018/0250
(COD)]{SWD(2018)
347
final}{SWD(2018)348
final}{SEC(2018)315 final}. 10/UECS-000229 (33022)
Publicación – BOPG núm. 332, 5-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se crea o
Fondo de Asilo e Migración [COM(2018) 471 final] [COM(2018) 471 final
Anexos] [2018/0248 (COD)] {SWD(2018) 347} {SWD(2018) 348} {SEC(2018) 315}.
10/UECS-000230 (33023).
Publicación – BOPG núm. 333, 6-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece,
como parte do Fondo para a Xestión Integrada das Fronteiras, o instrumento
de apoio financeiro para equipo de control aduaneiro [COM(2018) 474 final]
[COM(2018) 474 final Anexo] [2018/0258 (COD)] {SWD(2018) 347} {SWD(2018)
348} {SEC(2018) 315}. 10/UECS-000231 (33024).
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Publicación – BOPG núm. 332, 5-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a creación dunha
rede europea de funcionarios de ligazón de inmigración (versión refundida)
[COM(2018) 303 final] [ COM(2018) 303 final Anexo] [2018/0153 (COD)]
{SWD(2018) 197 final}. 10/UECS-000232 (33065).
Publicación – BOPG núm. 332, 5-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece,
como parte do Fondo para a Xestión Integrada das Fronteiras, o instrumento
de apoio financeiro á xestión de fronteiras e os visados [COM(2018) 473 final]
[COM(2018) 473 final Anexos] [2018/0249 (COD)] {SEC(2018) 315 final}
{SWD(2018) 347 final} {SWD(2018) 348 final. 10/UECS-000233 (33069).
Publicación – BOPG núm. 332, 5-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
Fondo Europeo de Defensa (Texto pertinente para efectos do EEE) [
COM(2018) 476 final/2] [COM(2018) 476 final/2 Anexo] [2018/0254 (COD)]
{SEC(2018) 314 final} {SWD(2018) 345 final}. 10/UECS-000234 (33070).
Publicación – BOPG núm. 333, 6-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establece o
Instrumento de Veciñanza, Desenvolvemento e Cooperación Internacional
[COM(2018) 460 final] [COM(2018) 460 final Anexos] [2018/0243 (COD)]
{SEC(2018) 310 final} {SWD(2018) 337 final}. 10/UECS-000235 (33071).
Publicación – BOPG núm. 333, 6-7-18
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Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o
Regulamento (UE) nº 1303/2013 no relativo aos recursos destinados á
cohesión económica, social e territorial e se corrixe o devandito regulamento
no relativo aos recursos para o obxectivo de investimento en crecemento e
emprego [COM(2018) 498 final] [COM(2018) 498 final Anexo] [2018/0265 (
COD)]. 10/UECS-000236 (33078).
Publicación – BOPG núm. 333, 6-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18

Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta
de directiva do Consello pola que se establece o réxime xeral dos impostos
especiais (versión refundida) [COM(2018) 346 final] [COM(2018) 346 final
Anexos] [2018/0176 ( CNS)] {SEC(2018) 255 final} - {SWD(2018) 260 final} {SWD(2018) 261 final}. 10/UECS-000237 (33143).
Publicación – BOPG núm. 333, 6-7-18
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se
establece o Instrumento de Axuda Preadhesión (IAP III) [COM(2018) 465 final]
[COM(2018) 465 final Anexos] [2018/0247 (COD)] SEC(2018) 310 final) {
SWD(2018) 337 final). 10/UECS-000238 (33160).
Dación de conta pola Presidencia – 9-7-19
Toma de coñecemento e peche do expediente – Mesa 18-7-18
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9.

SOLICITUDES DE
PARLAMENTARIOS

CREACIÓN

DE
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ÓRGANOS

SOLICITUDES DE CREACIÓN
DE COMISIÓNS NON PERMANENTES
Solicitude do G.P. Popular de Galicia, de creación dunha Comisión especial de
estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de
incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia
acumulada desde 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que
sufriu Galicia en outubro de 2017. 10/SCNP-000008 (20218).
Proposta – BOPG núm. 211 fasc. 3º, 15-11-17
Constitución e composición – BOPG núm. 220 fasc. 1º, 30-11-17
Normas de funcionamento – BOPG núm. 227 fasc. 2º, 15-12-17
Aprobación do Plan de traballo – Sesión día 27-12-17

Proposta da Vicesecretaria da Mesa do Parlamento de creación dunha
comisión no permanente de estudo sobre a situación das peaxes na
comunidade autónoma de Galicia.
Acordo desestimatorio da proposta – Mesa 13-2-18

Escrito dos Grupos Parlamentarios de En Marea e dos Socialistas de Galicia
polo que solicitan a creación dunha Comisión especial de análise sobre os
incendios forestais en Galicia, de acordo co artigo 51 do Regulamento da
Cámara, que analice de xeito específico a vaga de outubro de 2017 pero
permita establecer liñas de reforma do conxunto de políticas públicas
implicadas e, de non aceptarse esta proposta, a incorporación á orde do día do
vindeiro Pleno ordinario da creación dunha Comisión de investigación, de
acordo co artigo 52 do Regulamento, sobre a recente vaga de lumes forestais
en Galicia, as súas orixes, o desenvolvemento da xestión do dispositivo antiincendios e asuntos conexos (10/SCNP-000006, 10/SCI-000005)
Proposta – BOPG núm. 204 fasc. 2º, 2-11-17
Admisión a trámite como solicitude de comisión de investigación – Mesa 31-10-17;
BOPG núm. 204 fasc. 2º, 2-11-17
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SOLICITUDE DE CREACIÓN
DE PONENCIAS CONXUNTAS
Solicitude de creación dunha Ponencia conxunta conxunta de todos os grupos
parlamentarios para a modificación da Lei de Símbolos de Galicia e a
restitución da súa letra orixinal. 10/PCTA-000001 (9445)
Solicitude – Rexistro de entrada núm. 9445, 23-5-17
Coñecemento da solicitude e traslado aos GGPP – Mesa 30-5-17
Apertura prazo presentación de propostas de expertos aos que lles solicitar informes
sobre a eventual modificación do texto da letra do himno galego – Mesa 13-12-17
Solicitude de informe aos expertos propostos polos GGPP – Mesa día 18-12-17
Coñecemento dos informes recibidos e traslado aos GGPP – Mesa días 23-1-18,
30-1-18, 5-2-18, 17-4-18 e 29-5-18
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