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Legendă a procedurilor
 

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

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

1. A treia lectură

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

2. Aprobare

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

3. A doua lectură

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

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

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

5. Prima lectură

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

6. Aprobare

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

7. Alte proceduri

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

- Altele (declaraţii, întrebări cu solicitare de răspuns oral, rapoarte din proprie iniţiativă, ridicarea imunităţii)
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de rezoluţie sau de decizie
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Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020   - Raport Peter Eriksson (A8-0330/2015) 1
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Marca UE  - Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström (A8-0354/2015) 1
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(A8-0355/2015) 1
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Recomandare pentru zona euro - Declaraţie a Comisiei 3

Finalizarea uniunii economice și monetare a UE - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000152/2015 - B8-1113/2015) 3

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de
Sprijin pentru Azil  - Recomandare Roberta Metsola (A8-0345/2015) 3
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

27 À • Către o uniune europeană a energiei

Raport Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Raport referitor la „Către o uniune europeană a energiei”

[2015/2113(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

24 À • Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020

Raport Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Raport referitor la realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% –
Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020

[2015/2108(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

63 À«««II • Marca UE

Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură
în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca
comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie
plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele
industriale)

[2013/0088(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

62 À«««II • Legislațiile statelor membre cu privire la mărci

Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură
în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de
apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare)

[2013/0089(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice
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Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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103 • Protejarea victimelor terorismului

Declaraţie a Comisiei

[2015/3019(RSP)]

92 À • Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură:
autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25

[2015/3006(RSP)]

Raportor: Bart Staes (B8-1365/2015)
Propunere de rezoluție referitoare la decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a
Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care
conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (MON-
ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Votul va avea loc miercuri

43 À • Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress

Raport Sven Schulze (A8-0331/2015)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare
Progress

[COM(2014)0639 - 2015/2042(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

84 À« • Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

Raport Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind
aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului
privind cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

[2015/0809(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

75 À • O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale

Raport Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Raport referitor la o nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor
multianuale

[2015/2092(INI)]

Comisia pentru pescuit

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



marţi, 15 decembrie 2015

 

 

09.00 - 12.20     
 
Dezbatere comună - Uniunea economică și monetară

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

104 • Recomandare pentru zona euro

Declaraţie a Comisiei

[2015/3020(RSP)]

În prezența Președintelui Eurogrupului

73 À • Finalizarea uniunii economice și monetare a UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Roberto Gualtieri (O-000152/2015 - B8-1113/2015)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia
Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei

[2015/2936(RSP)]

Votarea va avea loc joi.

64 ««« - Acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European
de Sprijin pentru Azil

Recomandare Roberta Metsola (A8-0345/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea
Europeană și Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de
Sprijin pentru Azil

[2013/0422(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

60 ««« - Acordul UE-Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a
deține viză de scurtă ședere

[2015/0050(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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59 ««« - Acordul UE-Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a
deține viză de scurtă ședere

[2015/0052(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

58 ««« - Acordul UE-Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Trinidad și Tobago privind exonerarea de
obligația de a deține viză de scurtă ședere

[2015/0054(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

57 ««« - Acordul UE-Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de
obligația de a deține viză de scurtă ședere

[2015/0056(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

56 ««« - Acordul UE-Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză
de scurtă ședere

[2015/0057(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

55 ««« - Acordul UE-Timorul de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind
exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

[2015/0058(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

54 ««« - Acordul UE-Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține
viză de scurtă ședere

[2015/0060(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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53 ««« - Acordul UE-Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă
ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de
obligația de a deține viză de scurtă ședere

[2015/0061(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

52 ««« - Acordul UE-Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația
de a deține viză de scurtă ședere

[2015/0062(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

46 « - Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust

Raport Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către
Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și
Eurojust

[2015/0811(CNS)]

Comisia pentru afaceri juridice

51 « - Metode și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii
bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei

Raport Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a
resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei

[2015/0204(NLE)]

Comisia pentru bugete

93 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Kyrtsos

Raport Evelyn Regner (A8-0358/2015)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

[2015/2238(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

94 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Stelios Kouloglou

Raport Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Stelios Kouloglou

[2015/2239(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice
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72 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de
realizare a soft-ului la comandă

Raport Marco Zanni (A8-0362/2015)

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 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea
în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cerere depusă de Finlanda - EGF/2015/005 FI/Activități de
realizare a soft-ului la comandă)

[2015/2298(BUD)]

Comisia pentru bugete

63 À«««II - Marca UE

Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

[2013/0088(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

62 À«««II - Legislațiile statelor membre cu privire la mărci

Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

[2013/0089(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

28 À«««I - Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est

Raport Ole Christensen (A8-0294/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de
control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare
multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

[2015/0063(COD)]

Comisia pentru pescuit

90 «««I - Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

Raport Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale
în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare
de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

[2014/0197(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

Vot final

(Dezbatere: 29/04/2015, votare: 30/04/2015)

84 À« - Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele
Arabe Unite și Europol

Raport Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

[2015/0809(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

27 À - Către o uniune europeană a energiei

Raport Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

[2015/2113(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 

15.00 - 23.00     
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24 À - Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020

Raport Peter Eriksson (A8-0330/2015)

[2015/2108(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

43 À - Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress

Raport Sven Schulze (A8-0331/2015)

[COM(2014)0639 - 2015/2042(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

75 À - O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale

Raport Gabriel Mato (A8-0328/2015)

[2015/2092(INI)]

Comisia pentru pescuit

67 • Decizia adoptată cu privire la pachetul privind sistemul european de pază a
frontierelor și a zonelor de coastă

Declaraţie a Comisiei

[2015/2961(RSP)]

66 • Concluziile COP 21

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/2960(RSP)]

68 À • Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a
societăților

Raport Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind favorizarea transparenței, a
coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune

[2015/2010(INL)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

29 À • Relațiile dintre UE și China

Raport Bas Belder (A8-0350/2015)

Raport referitor la relațiile dintre UE și China

[2015/2003(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

34 À • Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și
oportunități în domeniul ajutorului umanitar

Raport Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Raport referitor la pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar:
provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar

[2015/2051(INI)]

Comisia pentru dezvoltare
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50 • Mobilitatea forței de muncă

Declaraţie a Comisiei

[2015/2931(RSP)]

85 • Decizie adoptată cu privire la Actul european privind accesibilitatea

Declaraţie a Comisiei

[2015/2928(RSP)]



miercuri, 16 decembrie 2015

 

 

09.00 - 11.50     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 12.30 Acordarea Premiului Saharov

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

42 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/2913(RSP)]

107 • Premiul Saharov - 2015

Decernarea Premiului Saharov 2015 dlui Raif BADAWI

81 « - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)

Raport Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)

[N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

83 « - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale
(EIOPA)

Raport Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii
Ocupaționale (EIOPA)

[N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

82 « - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Raport Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și
Piețe (ESMA)

[N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

91 À« - Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol

Raport Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de
către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre
Bosnia și Herțegovina și Europol

[10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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80 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA
International

Raport Victor Negrescu (A8-0363/2015)

[COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)]

Comisia pentru bugete

95 À - Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene
invazive

Propunere de rezoluţie

[2015/3010(RSP)]

Raportor: Pavel Poc, Renate Sommer (B8-1345/2015)
Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de adoptare
a unei liste de specii alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr.
1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

92 À - Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului
modificat genetic NK603xT25

Propunere de rezoluţie

[2015/3006(RSP)]

Raportor: Bart Staes (B8-1365/2015)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

68 À - Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților

Raport Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

[2015/2010(INL)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

29 À - Relațiile dintre UE și China

Raport Bas Belder (A8-0350/2015)

[2015/2003(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

34 À - Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în
domeniul ajutorului umanitar

Raport Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

[2015/2051(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

47 À - Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază

Raport Edouard Martin (A8-0309/2015)

Raport referitor la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază

[2014/2211(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(Dezbatere: 24/11/2015)

88 À - Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie
2015

Propuneri de rezoluţie

B8-1349/2015, RC B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015,
B8-1361/2015

[2015/2935(RSP)]

(Dezbatere: 02/12/2015)



15.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Vietnam
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31 À • Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica
UE în această privință

Raport Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Raportul referitor la Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume
și politica Uniunii Europene în această privință

[2015/2229(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

105 • Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/3021(RSP)]

76 À • Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton

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

[2015/2979(RSP)]

32 À • Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

Raport Bodil Valero (A8-0338/2015)

Raport referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune
2008/944/PESC

[2015/2114(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

21 ««« • Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare)

Recomandare Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și
statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

[05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

23 À • Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție)

Raport Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului-cadru global de
parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o
parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

[2015/2096(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



 
Sfârşitul dezbaterii comune
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22 ««« • Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol
pentru a se ține seama de aderarea Croației)

Recomandare Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în
numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la
Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și
statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de
altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea
Europeană

[13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe



joi, 17 decembrie 2015

 

 

09.00 - 11.50     

 

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

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

86 À • Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda (O-000146/2015 - B8-1112/2015)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Brevetele și drepturile amelioratorilor

[2015/2981(RSP)]

100 À • Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea

RC B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015,
B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015

[2015/3016(RSP)]

101 À • Situația din Maldive

RC B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015,
B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015

[2015/3017(RSP)]

102 À • Malaysia

RC B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015,
B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015

[2015/3018(RSP)]

108 À -

Propunere de decizie

B8-1424/2015

[2015/3037(RSO)]

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)

22 ««« - Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de
aderarea Croației)

Recomandare Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

[13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe
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21 ««« - Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare)

Recomandare Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

[05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

23 À - Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție)

Raport Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

[2015/2096(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

73 À - Finalizarea uniunii economice și monetare a UE

Propuneri de rezoluţie

B8-1347/2015

[2015/2936(RSP)]

31 À - Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această
privință

Raport Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

[2015/2229(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

76 À - Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton

Propuneri de rezoluţie

B8-1350/2015, RC B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015,
B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015

[2015/2979(RSP)]

32 À - Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

Raport Bodil Valero (A8-0338/2015)

[2015/2114(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

86 À - Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante

Propuneri de rezoluţie

RC B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015

[2015/2981(RSP)]

78 À - Situația din Burundi

Propuneri de rezoluţie

RC B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015,
B8-1356/2015, B8-1357/2015

[2015/2973(RSP)]

(Dezbatere: 25/11/2015)

87 À - Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo

Propuneri de rezoluţie

B8-1346/2015

[2015/2728(RSP)]

(Dezbatere: 02/12/2015)
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

16 16

573.461/OJ 573.461/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 14 decembrie 2015

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 15 decembrie 2015

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

17 17Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

573.461/OJ 573.461/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori  (5 x 6') :30'

Raportori pentru aviz (5 x 1') :5'

Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
(2 x 4')

:8'

Deputaţi :104' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
3' 30

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Preşedintele Eurogrupului (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :104' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
3' 30

„Catch the eye” :5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :55'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (3 x 1') :3'

Deputaţi :240'

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF :
13', NI : 6' 30

„Catch the eye” (7 x 5') :35'



miercuri, 16 decembrie 2015

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 17 decembrie 2015

 

09.00 - 11.50
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Deputaţi :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

„Catch the eye” :5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (2 x 1') :2'

Deputaţi :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Autor (comisie) :5'

Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din
Regulamentul de procedură)

:1'

Deputaţi :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

„Catch the eye” :5'

„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură) (3 x 2') :6'



Termene de depunere

 
 

luni, 14 decembrie 2015

 

 

marţi, 15 decembrie 2015
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27 À • Către o uniune europeană a energiei  - Raport Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00

24 À • Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020   - Raport Peter Eriksson (A8-0330/2015)

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

miercuri, 9 decembrie, 12.00

63 À • Marca UE  - Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 decembrie, 12.00

62 À • Legislațiile statelor membre cu privire la mărci  - Recomandare pentru a doua lectură : Cecilia Wikström
(A8-0355/2015)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 decembrie, 12.00

92 À • Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului
modificat genetic NK603xT25

- Amendamente luni, 14 decembrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 15 decembrie, 16.00

43 À • Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress  - Raport Sven Schulze
(A8-0331/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00

84 À • Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe
Unite și Europol  - Raport Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00

75 À • O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale  - Raport Gabriel Mato
(A8-0328/2015)

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

miercuri, 9 decembrie, 12.00

73 À • Finalizarea uniunii economice și monetare a UE - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2015 -
B8-1113/2015)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 9 decembrie, 12.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 14 decembrie, 19.00

28 À • Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est  - Raport
Ole Christensen (A8-0294/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00

68 À • Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților  - Raport
Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00



 

miercuri, 16 decembrie 2015
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29 À • Relațiile dintre UE și China  - Raport Bas Belder (A8-0350/2015)

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

miercuri, 9 decembrie, 12.00

34 À • Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în
domeniul ajutorului umanitar  - Raport Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

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

miercuri, 9 decembrie, 12.00

91 À • Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol  - Raport Lorenzo Fontana
(A8-0352/2015)

- Amendamente luni, 14 decembrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 15 decembrie, 16.00

80 À • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International
- Raport Victor Negrescu (A8-0363/2015)

- Amendamente luni, 14 decembrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 15 decembrie, 16.00

95 À • Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive -
Propunere de rezoluţie

- Amendamente luni, 14 decembrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 15 decembrie, 16.00

47 À • Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază  - Raport Edouard Martin
(A8-0309/2015)

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

miercuri, 9 decembrie, 12.00

88 À • Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 -
Propuneri de rezoluţie

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 9 decembrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 15 decembrie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 15 decembrie, 11.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 15 decembrie, 17.00

31 À • Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință
- Raport Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00

76 À • Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie luni, 14 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 16 decembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 16 decembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 16 decembrie, 19.00

32 À • Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC  - Raport Bodil Valero
(A8-0338/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00



 

joi, 17 decembrie 2015
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23 À • Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție)  - Raport Barbara Lochbihler
(A8-0342/2015)

- Amendamente miercuri, 9 decembrie, 12.00

86 À • Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000146/2015 -
B8-1112/2015)

- Propuneri de rezoluţie luni, 14 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 15 decembrie, 19.00

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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 16 decembrie, 16.00

100 À • Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 14 decembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 16 decembrie, 13.00

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

miercuri, 16 decembrie, 14.00

101 À • Situația din Maldive

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 14 decembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 16 decembrie, 13.00

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

miercuri, 16 decembrie, 14.00

102 À • Malaysia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 14 decembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 16 decembrie, 13.00

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

miercuri, 16 decembrie, 14.00

108 À •  - Propunere de decizie

- Amendamente miercuri, 16 decembrie, 20.00

78 À • Situația din Burundi - Propuneri de rezoluţie

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 9 decembrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 15 decembrie, 16.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 15 decembrie, 17.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 16 decembrie, 16.00

87 À • Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo - Propuneri de rezoluţie

- Propunere de rezoluţie miercuri, 9 decembrie, 12.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 14 decembrie, 19.00
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- Texte supuse la vot marţi vineri, 11 decembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 14 decembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 15 decembrie, 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, 16 decembrie, 19.00
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