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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

585.204/OJ 585.204/OJ

luni, 4 iulie 2016 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră  - Raport Elisabetta Gardini
(A8-0276/2015) 1

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii  - Raport Brando Benifei (A8-0204/2016) 1

Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000094/2016 - B8-0709/2016) 1

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică  - Raport Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 1

Dezbatere comună - Viitoarea strategie comercială și drepturile omului, sociale și de mediu 2

Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor  - Raport Eleonora
Forenza (A8-0217/2016) 2

O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile  - Raport Tiziana Beghin
(A8-0220/2016) 2

Prezentare succintă a următorului raport: 2

Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE  - Raport Barbara Lochbihler
(A8-0205/2016) 2

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

marţi, 5 iulie 2016 3

08.30 - 12.50 3

Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

DEZBATERE PRIORITARĂ 3

Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 - Declaraţii ale Consiliului European
şi ale Comisiei 3

13.00 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere  - Recomandare Mariya
Gabriel (A8-0197/2016) 3

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră  - Raport Elisabetta Gardini
(A8-0276/2015) 3

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii  - Raport Brando Benifei (A8-0204/2016) 3

Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor  - Raport Eleonora
Forenza (A8-0217/2016) 3

O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile  - Raport Tiziana Beghin
(A8-0220/2016) 3

Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE  - Raport Barbara Lochbihler
(A8-0205/2016) 4

15.00 - 23.00 4

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea
Comisiei
  - Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 4

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)  - Raport Jeppe Kofod, Michael
Theurer (A8-0223/2016) 4

Paza europeană de frontieră și de coastă  - Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016) 4

Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune  - Recomandare pentru a doua
lectură : Andreas Schwab (A8-0211/2016) 4

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 - Declaraţie a Comisiei 4

Dezbatere comună - Agențiile maritime și pentru pescuit 5

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă  - Raport Michael Cramer (A8-0215/2016) 5



Cuprins

585.204/OJ 585.204/OJ

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului  - Raport Alain Cadec (A8-0068/2016) 5

Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF  - Raport Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 5

miercuri, 6 iulie 2016 6

09.00 - 12.20 6

Programul activităților Președinției slovace a Consiliului - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 - Declaraţie a Comisiei 6

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 6

Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan  - Recomandare Norica Nicolai (A8-0210/2016) 6

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015  - Raport José Manuel Fernandes
(A8-0212/2016) 6

Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune  - Recomandare pentru a doua
lectură : Andreas Schwab (A8-0211/2016) 6

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică  - Raport Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 6

Paza europeană de frontieră și de coastă  - Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016) 6

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă  - Raport Michael Cramer (A8-0215/2016) 7

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului  - Raport Alain Cadec (A8-0068/2016) 7

Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF  - Raport Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 7

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea
Comisiei
  - Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 7

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)  - Raport Jeppe Kofod, Michael
Theurer (A8-0223/2016) 7

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 - Propuneri de rezoluţie 7

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 - Propuneri de rezoluţie 7

Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 - Propuneri de rezoluţie 7

Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE acordată Băncii
Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus 7

Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței minime
privind fondurile proprii și pasivele eligibile 8

15.00 - 23.00 8

O strategie globală privind politica externă și de securitate a UE - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Noua strategie a UE cu privire la China - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite  - Raport Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016) 8

Protejarea denunțătorilor - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 8

Revizuirea de către Comitetul de la Basel a abordării standardizate a riscului de credit - Declaraţie a
Comisiei 8

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe
produsele alimentare 8

joi, 7 iulie 2016 9



Cuprins
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09.00 - 11.50 9

Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap  - Raport Helga Stevens
(A8-0203/2016) 9

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 9

Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi 9

Bahrain 9

Myanmar, în special situația populației Rohingya 9

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 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) 9

Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite  - Raport Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016) 9

Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap  - Raport Helga Stevens
(A8-0203/2016) 9

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe
produsele alimentare 10

15.00 - 17.00 10

Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE - Întrebare cu solicitare de
răspuns oral (O-000073/2016 - B8-0707/2016) 10

Transferul de date cu caracter personal către China - Declaraţie a Comisiei 10

Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor - Declaraţie a Comisiei 10

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 12

Termene de depunere 14



luni, 4 iulie 2016

 

 

17.00 - 23.00     

1 1luni, 4 iulie 2016
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

29 «««I • Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

Raport Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu
ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

[2014/0268(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

34 À • Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

Raport Brando Benifei (A8-0204/2016)

Raport referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

[2015/2321(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

78 • Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Comisia
Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Raport Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de
abrogare a Directivei 2010/30/UE

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Votarea va avea loc miercuri.



Dezbatere comună - Viitoarea strategie comercială și drepturile omului, sociale și de

mediu

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

Prezentare succintă a următorului raport:

2 2luni, 4 iulie 2016
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25 À • Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea
întreprinderilor

Raport Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010
privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea
întreprinderilor

[2015/2038(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

68 À • O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

Raport Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Raport referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și
investițiile

[2015/2105(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

23 À • Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

Raport Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Raport referitor la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor
externe ale UE

[2015/2340(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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



marţi, 5 iulie 2016

 

 

08.30 - 12.50     

 

DEZBATERE PRIORITARĂ

 

13.00 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor

3 3marţi, 5 iulie 2016
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08.30 - 12.50 Dezbateri

13.00 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

52 • Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2016/2709(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

50 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Recomandare Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

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

[2015/0199(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

29 «««I - Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

Raport Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

34 À - Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

Raport Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

25 À - Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor

Raport Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

68 À - O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

Raport Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Comisia pentru comerț internațional



 

15.00 - 23.00     

4 4marţi, 5 iulie 2016
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23 À - Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

Raport Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

26 À • Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului
înainte de propunerea Comisiei

Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Raport referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările
Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

[2015/2353(INI)]

Comisia pentru bugete

56 À • Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Raport Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

[2016/2038(INI)]

Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
(TAXE 2)

21 À«««I • Paza europeană de frontieră și de coastă

Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

55 À«««II • Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

Recomandare pentru a doua lectură : Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri
pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în
Uniune

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

47 À • Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Declaraţie a Comisiei

[2016/2695(RSP)]



Dezbatere comună - Agențiile maritime și pentru pescuit

 
Sfârşitul dezbaterii comune

5 5marţi, 5 iulie 2016
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20 À«««I • Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Raport Michael Cramer (A8-0215/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei
Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comisia pentru transport și turism

22 À«««I • Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Raport Alain Cadec (A8-0068/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei
Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comisia pentru pescuit

62 «««I • Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF

Raport Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Raport referitor la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului
European de Luptă Antifraudă (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comisia pentru control bugetar



miercuri, 6 iulie 2016

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor

6 6miercuri, 6 iulie 2016
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09.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

51 • Programul activităților Președinției slovace a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2016/2710(RSP)]

71 À • Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017

Declaraţie a Comisiei

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan

Recomandare Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de
parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și
Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica
Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

58 - Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015

Raport José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2016: de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Comisia pentru bugete

55 À«««II - Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

Recomandare pentru a doua lectură : Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

77 À«««I - Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Raport Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

21 À«««I - Paza europeană de frontieră și de coastă

Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



7 7miercuri, 6 iulie 2016
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20 À«««I - Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Raport Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comisia pentru transport și turism

22 À«««I - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Raport Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comisia pentru pescuit

62 «««I - Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF

Raport Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comisia pentru control bugetar

26 À - Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de
propunerea Comisiei

Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Comisia pentru bugete

56 À - Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Raport Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

47 À - Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Dezbatere: 08/06/2016)

81 À - Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE
acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15.00 - 23.00     
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92 À - Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței
minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • O strategie globală privind politica externă și de securitate a UE

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Noua strategie a UE cu privire la China

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Raport Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată
Consiliului privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor
Unite

[2016/2020(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

88 • Protejarea denunțătorilor

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2016/2806(RSP)]

86 • Revizuirea de către Comitetul de la Basel a abordării standardizate a riscului de
credit

Declaraţie a Comisiei

[2016/2804(RSP)]

82 À • Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de
sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare

[2016/2708(RPS)]



joi, 7 iulie 2016

 

 

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

15.00 - 17.00 Dezbateri

37 À • Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Raport Helga Stevens (A8-0203/2016)

Raport referitor la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului UNCRPD

[2015/2258(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

89 À • Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrain

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, în special situația populației Rohingya

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • 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)

65 À - Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Raport Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

37 À - Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Raport Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



 

15.00 - 17.00     
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82 À - Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise,
înscrise pe produsele alimentare

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Existența unor bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

[2016/2681(RSP)]

76 • Transferul de date cu caracter personal către China

Declaraţie a Comisiei

[2016/2762(RSP)]

94 • Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor

Declaraţie a Comisiei

[2016/2815(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

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

procedură)

 
 

luni, 4 iulie 2016

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 5 iulie 2016

 

08.30 - 12.50

 

15.00 - 23.00

 

12 12Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

585.204/OJ 585.204/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (5 x 6') :30'

Raportori pentru aviz (13 x 1') :13'

Raportor [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] :4'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Consiliul European (inclusiv răspunsurile) :15'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Deputaţi :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

„Catch the eye” :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori  (9 x 6') :54'

Raportori pentru aviz (17 x 1') :17'

Deputaţi :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'



miercuri, 6 iulie 2016

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 7 iulie 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

13 13Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Deputaţi :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :40'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportorul :6'

Raportori pentru aviz (9 x 1') :9'

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'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

„Catch the eye” (3 x 5') :15'



Termene de depunere

 
 

luni, 4 iulie 2016

 

 

marţi, 5 iulie 2016
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34 À • Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii  - Raport Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri
alternative de rezoluţie

miercuri, 29 iunie, 12.00

77 À • Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică  - Raport Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

25 À • Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor  - Raport Eleonora
Forenza (A8-0217/2016)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri
alternative de rezoluţie

miercuri, 29 iunie, 12.00

68 À • O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile  - Raport Tiziana Beghin
(A8-0220/2016)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri
alternative de rezoluţie

joi, 30 iunie, 18.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 4 iulie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 4 iulie, 19.00

23 À • Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE  - Raport Barbara Lochbihler
(A8-0205/2016)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri
alternative de rezoluţie

miercuri, 29 iunie, 12.00

26 À • Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de
propunerea Comisiei
  - Raport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

56 À • Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)  - Raport Jeppe Kofod, Michael
Theurer (A8-0223/2016)

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

21 À • Paza europeană de frontieră și de coastă  - Raport Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Amendamente luni, 4 iulie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

55 À • Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune  - Recomandare pentru a doua
lectură : Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Amendamente; respingere miercuri, 29 iunie, 12.00



 

miercuri, 6 iulie 2016
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47 À • Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 29 iunie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 4 iulie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 4 iulie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

20 À • Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă  - Raport Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Amendamente vineri, 1 iulie, 12.00

22 À • Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului  - Raport Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Amendamente vineri, 1 iulie, 12.00

71 À • Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie luni, 4 iulie, 18.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 5 iulie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 5 iulie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 19.00

72 À • Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 - Propuneri de rezoluţie

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 29 iunie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 4 iulie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 4 iulie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

81 À • Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE acordată
Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

92 À • Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței
minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 5 iulie, 16.00

65 À • Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite  - Raport Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016)

- Amendamente miercuri, 29 iunie, 12.00

82 À • Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise,
înscrise pe produsele alimentare

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00



joi, 7 iulie 2016

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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37 À • Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap  - Raport Helga
Stevens (A8-0203/2016)

- Amendamente luni, 4 iulie, 19.00

89 À • Situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 4 iulie, 20.00

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

miercuri, 6 iulie, 13.00

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

miercuri, 6 iulie, 14.00

90 À • Bahrain

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 4 iulie, 20.00

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

miercuri, 6 iulie, 13.00

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

miercuri, 6 iulie, 14.00

91 À • Myanmar, în special situația populației Rohingya

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 4 iulie, 20.00

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

miercuri, 6 iulie, 13.00

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

miercuri, 6 iulie, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 1 iulie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 4 iulie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 5 iulie, 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, 6 iulie, 19.00
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