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Legendă a procedurilor
 

Cu excepţia cazului în care Parlamentul dispune altfel, textele examinate sunt supuse la vot în ordinea următoare:
 

À = Termene de depunere    ´ = Termene limită dacă se solicită    6 = Textul nu a fost încă adoptat, posibile termene limită.

1. A treia lectură

- Procedura legislativă ordinară («««III)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

2. Aprobare

- Procedura de aprobare («««)
în cazul în care tratatele prevăd majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a adopta sau a respinge decizia de
aprobare

3. A doua lectură

- Procedura legislativă ordinară («««II)
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a respinge sau a modifica poziţia Consiliului;
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia Consiliului

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

- Modificarea Regulamentului de procedură
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a adopta modificările
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de decizie

5. Prima lectură

- Procedura legislativă ordinară («««I)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba sau a modifica propunerea legislativă
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta proiectul de rezoluţie legislativă

6. Aprobare

- Procedura de aprobare («««)
în cazul în care tratatele prevăd majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta sau a respinge decizia de aprobare

7. Alte proceduri

- Procedura de consultare («)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba sau a modifica propunerea legislativă
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta proiectul de rezoluţie legislativă

- Altele (declaraţii, întrebări cu solicitare de răspuns oral, rapoarte din proprie iniţiativă, ridicarea imunităţii)
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de rezoluţie sau de decizie



Cuprins

Cuprins

542.136/OJ 542.136/OJ

luni, 24 noiembrie 2014 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei
1

UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015  - Raport Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 1

Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000082/2014 - B8-0042/2014) 1

Controale la exportul produselor cu dublă utilizare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000081/2014
- B8-0040/2014) 1

Orientările Comisiei privind evaluările de impact  - Declaraţie a Comisiei 1

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 1

marţi, 25 noiembrie 2014 2

09.00 - 11.00 2

Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură) 2

Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000
de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al
Comunităților Europene  - Raport Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 2

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 - Întrebări cu
solicitare de răspuns oral (O-000076/2014 - B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014) 2

11.15 - 12.00 Şedinţă solemnă 2

Discurs al Sanctității Sale Papa Francisc 2

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 2

Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant  - Recomandare Heidi Hautala
(A8-0030/2014) 2

Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului  - Recomandare Pavel
Svoboda (A8-0034/2014) 3

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma   - Raport
Petri Sarvamaa (A8-0043/2014) 3

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD   - Raport Anneli
Jäätteenmäki (A8-0044/2014) 3

Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea
Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)  -
Propunere de rezoluţie 3

UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015  - Raport Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 3

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 - Propuneri de
rezoluţie 3

15.00 - 23.00 3

Buget 2015: Rezultatele comitetului de conciliere 3

Combaterea violenței împotriva femeilor - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000080/2014 -
B8-0039/2014) 4

Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE - Întrebări cu
solicitare de răspuns oral (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014) 4

Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania - Întrebare cu solicitare de
răspuns oral (O-000085/2014 - B8-0043/2014) 4

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020 - Întrebare cu solicitare
de răspuns oral (O-000075/2014 - B8-0034/2014) 4



Cuprins

542.136/OJ 542.136/OJ

Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă -
Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000074/2014 - B8-0033/2014) 4

Evaluarea testelor de rezistență a băncilor - Declaraţie a Comisiei 5

Dezbatere comună - Banca Centrală Europeană 5

Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni  - Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014) 5

Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană  - Raport Roberto Gualtieri
(A8-0027/2014) 5

miercuri, 26 noiembrie 2014 6

09.00 - 11.50 6

Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile  - Declaraţia Preşedintelui
Comisiei 6

Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) -
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 6

12.00 - 12.30 6

Premiul Saharov - 2014 6

12.30 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 6

Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană  - Raport Roberto Gualtieri
(A8-0027/2014) 6

Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni  - Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014) 6

Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) -
Propuneri de rezoluţie 6

15.00 - 23.00 7

Recunoașterea suveranității statale a Palestinei - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Rezultatul reuniunii G20 - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 7

Piața unică digitală - Declaraţie a Comisiei 7

Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor - Declaraţie a Comisiei 7

joi, 27 noiembrie 2014 8

09.00 - 11.50 8

Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000083/2014 -
B8-0041/2014) 8

Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - cel mult o
oră (articolul 135 din Regulamentul de procedură) 8

Pakistan: legile referitoare la blasfemie 8

Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat 8

Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora 8

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 8

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei
8

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură) 8

Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor
pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii 8

Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 - Propuneri de rezoluţie 9
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Orientările Comisiei privind evaluările de impact  - Propuneri de rezoluţie 9

A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului - Propuneri de rezoluţie 9

Piața unică digitală - Propuneri de rezoluţie 9

Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare - Propuneri de rezoluţie 9

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 11

Termene de depunere 13



luni, 24 noiembrie 2014

 

 

17.00 - 23.00     

1 1luni, 24 noiembrie 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

68 • Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

[2014/2197(INS)]

Un autor, urmat de Comisie și o serie de intervenții ale vorbitorilor din partea grupurilor
politice
Votarea va avea loc joi.

36 À • UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

Raport Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Raport referitor la UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

[2014/2143(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

58 À • Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020

[2014/2946(RSP)]

Votarea va avea loc joi.

46 • Controale la exportul produselor cu dublă utilizare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Comisia pentru comerţ internaţional
Comisia
Controale la exportul produselor cu dublă utilizare

[2014/2869(RSP)]

66 À • Orientările Comisiei privind evaluările de impact

Declaraţie a Comisiei

[2014/2967(RSP)]

Votarea va avea loc joi.

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



marţi, 25 noiembrie 2014

 

 

09.00 - 11.00     
 

Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din

Regulamentul de procedură)

 

11.15 - 12.00     Şedinţă solemnă

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

2 2marţi, 25 noiembrie 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

09.00 - 11.00 Dezbateri

11.15 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

77 « - Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.
1150/2000 de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse
proprii al Comunităților Europene

Raport Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Comisia pentru bugete

 (încă neadoptat)

10 À • Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei
Europa 2020

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Consiliul
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Comisia
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Discurs al Sanctității Sale Papa Francisc

59 ««« - Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant

Recomandare Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii
Europene, a Protocolului la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant, adoptat la Luxemburg la 23 februarie 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice



 

15.00 - 23.00     

3 3marţi, 25 noiembrie 2014
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62 ««« - Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

Recomandare Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului cu privire la aprobarea, în numele Uniunii
Europene, a Convenției de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Comisia pentru afaceri juridice

57 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma

Raport Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din
2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea
în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de
Finlanda)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Comisia pentru bugete

56 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD

Raport Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din
2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea
în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD prezentată de Franța)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Comisia pentru bugete

67 - Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și
Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor
(PNR)

Propunere de rezoluţie

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

Raport Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

10 À - Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

Propuneri de rezoluţie

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Buget 2015: Rezultatele comitetului de conciliere



4 4marţi, 25 noiembrie 2014
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40 • Combaterea violenței împotriva femeilor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
Comisia
Acțiuni ca urmare a raportului legislativ din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la
combaterea violenței împotriva femeilor

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de
către UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Consiliul
Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Comisia
Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

[2014/2907(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

61 • Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Europa Libertății și Democrației Directe
Comisia
Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania

[2014/2959(RSP)]

30 • Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Comisia
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește
încadrarea în muncă

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Comisia
Punerea în aplicare a directivei de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce
privește încadrarea în muncă

[2014/2862(RSP)]



 
Dezbatere comună - Banca Centrală Europeană

 
Sfârşitul dezbaterii comune

5 5marţi, 25 noiembrie 2014
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74 • Evaluarea testelor de rezistență a băncilor

Declaraţie a Comisiei

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene
în materie de sancțiuni

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

18 « • Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

Raport Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către
Banca Centrală Europeană

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare



miercuri, 26 noiembrie 2014

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

6 6miercuri, 26 noiembrie 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Acordarea Premiului Saharov

12.30 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

76 • Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile

Declaraţia Preşedintelui Comisiei

[2014/2975(RSP)]

În prezența Consiliului și a Președintelui BEI
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

11 À • Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12
decembrie 2014)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2014/2777(RSP)]

49 • Premiul Saharov - 2014

Acordarea Premiului Saharov 2014 doctorului Denis MUKWEGE ca recunoaștere a
eforturilor sale constante de restabilire a integrității fizice și psihice a mii de femei și fete,
victime ale abuzurilor sexuale comise de forțele rebele în Republica Democratică Congo

18 « - Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

Raport Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

19 À« - Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

11 À - Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014)

Propuneri de rezoluţie

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15.00 - 23.00     

7 7miercuri, 26 noiembrie 2014
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64 À • Recunoașterea suveranității statale a Palestinei

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2014/2964(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

44 À • A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2014/2919(RSP)]

72 • Rezultatul reuniunii G20

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2014/2968(RSP)]

73 À • Piața unică digitală

Declaraţie a Comisiei

[2014/2973(RSP)]

75 À • Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor

Declaraţie a Comisiei

[2014/2976(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.



joi, 27 noiembrie 2014

 

 

09.00 - 11.50     

 

Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a

statului de drept - cel mult o oră (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

8 8joi, 27 noiembrie 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

20 À • Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia
Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistan: legile referitoare la blasfemie

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

78 À - Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei privind sistemul provizoriu de tranșe ale
contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul
perioadei provizorii

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]



9 9joi, 27 noiembrie 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

58 À - Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Orientările Comisiei privind evaluările de impact

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

Propuneri de rezoluţie

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Piața unică digitală

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare

Propuneri de rezoluţie

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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Raportorul pentru aviz :1'
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NI : 15' 30

„Catch the eye” (8 x 5') :40'
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Deputaţi :269' 30

PPE : 76', S&D : 66' 30, ECR : 26', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 18', NI : 19' 30

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Autorul :5'

Autorii propunerilor de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de
procedură)

:1'

Deputaţi :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

„Catch the eye” :5'
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36 À • UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015  - Raport Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire

miercuri, 19 noiembrie, 12.00

58 À • Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000082/2014 - B8-0042/2014)

- Propuneri de rezoluţie luni, 24 noiembrie, 19.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 25 noiembrie, 19.00

66 À • Orientările Comisiei privind evaluările de impact  - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 15.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie miercuri, 26 noiembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 26 noiembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 26 noiembrie, 19.00

10 À • Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 - Întrebări cu
solicitare de răspuns oral (O-000076/2014 - B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Propuneri de rezoluţie joi, 20 noiembrie, 13.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie vineri, 21 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie vineri, 21 noiembrie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 24 noiembrie, 19.00

35 À • Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE - Întrebări cu
solicitare de răspuns oral (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 10 decembrie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie luni, 15 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 15 decembrie, 20.00

19 À • Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni  - Raport Kay Swinburne (A8-0028/2014)

- Amendamente miercuri, 19 noiembrie, 12.00



miercuri, 26 noiembrie 2014

 

 

joi, 27 noiembrie 2014
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11 À • Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) -
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

- Propuneri de rezoluţie joi, 20 noiembrie, 18.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie luni, 24 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 24 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 25 noiembrie, 16.00

64 À • Recunoașterea suveranității statale a Palestinei - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 10 decembrie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie luni, 15 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 15 decembrie, 20.00

44 À • A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie luni, 24 noiembrie, 19.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 25 noiembrie, 19.00

73 À • Piața unică digitală - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie luni, 24 noiembrie, 19.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 26 noiembrie, 16.00

75 À • Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 10 decembrie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie luni, 15 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 15 decembrie, 20.00

20 À • Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000083/2014 - B8-0041/2014)

- Propuneri de rezoluţie joi, 20 noiembrie, 18.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 25 noiembrie, 11.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 25 noiembrie, 19.00

69 À • Pakistan: legile referitoare la blasfemie

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 24 noiembrie, 20.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 26 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 26 noiembrie, 14.00
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70 À • Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 24 noiembrie, 20.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 26 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 26 noiembrie, 14.00

71 À • Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 24 noiembrie, 20.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 26 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 26 noiembrie, 14.00

78 À • Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor
pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei
provizorii

- Amendamente miercuri, 26 noiembrie, 10.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 26 noiembrie, 16.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 21 noiembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 24 noiembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 25 noiembrie, 19.00

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare
a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 26 noiembrie, 19.00
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	17.00 - 23.00     

	marţi, 25 noiembrie 2014
	09.00 - 11.00     
	Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

	11.15 - 12.00     Şedinţă solemnă
	12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 23.00     
	Dezbatere comună - Banca Centrală Europeană
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