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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

611.537/OJ 611.537/OJ

luni, 2 octombrie 2017 1

17.00 - 21.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT  - Raport Gabriel Mato
(A8-0173/2017) 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 1

Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE  - Raport Anna Hedh
(A8-0271/2017) 1

Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare  - Raport Teresa Jiménez-Becerril
Barrio (A8-0283/2017) 1

Combaterea criminalității informatice  - Raport Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

Relațiile politice ale UE cu ASEAN  - Raport Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 1

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

marţi, 3 octombrie 2017 3

09.00 - 11.50 3

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 3

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit - Propuneri de rezoluţie 3

Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice  - Raport
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 3

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT  - Raport Gabriel Mato
(A8-0173/2017) 3

Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE  - Raport Anna Hedh
(A8-0271/2017) 3

Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare  - Raport Teresa Jiménez-Becerril
Barrio (A8-0283/2017) 3

Combaterea criminalității informatice  - Raport Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 3

Relațiile politice ale UE cu ASEAN  - Raport Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 4

15.00 - 23.00 4

Situația din Moldova - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 4

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2017 -
B8-0328/2017) 4

Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020 - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) -
Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 4

Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului 261/2004/CE
privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 4

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al
Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice
pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin 4

Dezbatere comună - Siguranța navelor de pasageri 5

Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri  - Raport Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 5

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de
destinație sau de plecare din statele membre  - Raport Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 5

Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de
pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate  - Raport Dominique Riquet (A8-0165/2017) 5



Cuprins

611.537/OJ 611.537/OJ

miercuri, 4 octombrie 2017 6

09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ 6

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 6

Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC  - Recomandare Javier Couso Permuy
(A8-0279/2017) 6

Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în
România  - Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă
- Raport Maria Grapini (A8-0288/2017) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia  - Raport Jaromír Štětina
(A8-0289/2017) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia  - Raport Claude Moraes
(A8-0287/2017) 7

Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri  - Raport Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 7

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație
sau de plecare din statele membre  - Raport Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 7

Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de
pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate  - Raport Dominique Riquet (A8-0165/2017) 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al
Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice
pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin - Propunere de rezoluţie 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere
în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic -
Propunere de rezoluţie 7

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere
în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt
fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic -
Propunere de rezoluţie 7

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor - Propunere de rezoluţie 7

Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) -
Propunere de rezoluţie 8

15.00 - 22.00 8

Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia -
Declaraţie a Comisiei 8

Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE - Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul
de procedură) 8

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 8

Cooperare consolidată: Parchetul European  - Recomandare Barbara Matera (A8-0290/2017) 8

Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”) - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 8

Securitatea pe drumurile europene - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000060/2017 -
B8-0601/2017) 8

joi, 5 octombrie 2017 9

09.00 - 11.50 9

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori  - Raport Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 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 Malawi și din alte țări africane 9



Cuprins
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Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist 9

Situația din Maldive 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

Cooperare consolidată: Parchetul European  - Recomandare Barbara Matera (A8-0290/2017) 9

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori  - Raport Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

15.00 - 16.00 10

Un plan de acțiune european pentru economia socială - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000070/2017 - B8-0602/2017) 10

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

Termene de depunere 14



luni, 2 octombrie 2017

 

 

17.00 - 21.00     

 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

1 1luni, 2 octombrie 2017
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17.00 - 21.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

12 À«««I • Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT

Raport Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției
Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr.
520/2007 ale Consiliului

[2016/0187(COD)]

Comisia pentru pescuit

22 À • Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

Raport Anna Hedh (A8-0271/2017)

Raport referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private
din UE

[2017/2008(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

10 À • Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare

Raport Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Raport referitor la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de
dezvoltare

[2016/2324(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

30 À • Combaterea criminalității informatice

Raport Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Raport referitor la combaterea criminalității informatice

[2017/2068(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

48 À • Relațiile politice ale UE cu ASEAN

Raport Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Raport referitor la relațiile politice ale UE cu ASEAN

[2017/2026(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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



2 2luni, 2 octombrie 2017
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marţi, 3 octombrie 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

3 3marţi, 3 octombrie 2017
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

59 À • Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit

[2017/2847(RSP)]

59 À - Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit

Propuneri de rezoluţie

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Raport Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele
electrice și electronice

[2017/0013(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

12 À«««I - Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT

Raport Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Comisia pentru pescuit

22 À - Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

Raport Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

10 À - Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare

Raport Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

30 À - Combaterea criminalității informatice

Raport Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 

15.00 - 23.00     

4 4marţi, 3 octombrie 2017
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48 À - Relațiile politice ale UE cu ASEAN

Raport Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

60 À • Situația din Moldova

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

[2017/2848(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

50 À • Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor

[2017/2663(RSP)]

68 • Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn,
Germania (COP23)

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării
Regulamentului 261/2004/CE privind drepturile pasagerilor care utilizează
transportul aerian

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2876(RSP)]

72 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură:
proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE)
1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților
care perturbă sistemul endocrin

[2017/2872(RSP)]



Dezbatere comună - Siguranța navelor de pasageri

 
Sfârşitul dezbaterii comune

5 5marţi, 3 octombrie 2017
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36 À«««I • Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

Raport Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță
pentru navele de pasageri

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comisia pentru transport și turism

37 À«««I • Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care
operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre

Raport Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor
care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație
sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a
Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile
navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comisia pentru transport și turism

38 À«««I • Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-
ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate

Raport Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de
tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii
regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE
a Consiliului

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comisia pentru transport și turism



miercuri, 4 octombrie 2017

 

 

09.00 - 11.50     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

6 6miercuri, 4 octombrie 2017
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09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 22.00 Dezbateri

15 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC

Recomandare Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

54 « - Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în
România

Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale
acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în
România

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

58 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în
Republica Cehă

Raport Maria Grapini (A8-0288/2017)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

57 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

Raport Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



7 7miercuri, 4 octombrie 2017
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56 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia

Raport Claude Moraes (A8-0287/2017)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

36 À«««I - Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

Raport Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comisia pentru transport și turism

37 À«««I - Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de
destinație sau de plecare din statele membre

Raport Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comisia pentru transport și turism

38 À«««I - Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de
pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate

Raport Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comisia pentru transport și turism

72 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de
regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor
criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

Propunere de rezoluţie

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de
punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau
în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele
modificate genetic

Propunere de rezoluţie

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de
punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau
în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele
modificate genetic

Propunere de rezoluţie

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor

Propunere de rezoluţie

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]



 

15.00 - 22.00     

8 8miercuri, 4 octombrie 2017
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35 À - Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)

Propunere de rezoluţie

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]

80 • Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina
evenimentelor din Catalonia

Declaraţie a Comisiei

[2017/2888(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

63 • Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2017/2866(RSP)]

42 • Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016

[2017/2765(RSP)]

În prezența lui Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi

24 ««« • Cooperare consolidată: Parchetul European

Recomandare Barbara Matera (A8-0290/2017)

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a
Parchetului European

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

70 • Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”)

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2873(RSP)]

71 • Securitatea pe drumurile europene

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Comisia
Securitatea pe drumurile europene

[2017/2875(RSP)]



joi, 5 octombrie 2017

 

 

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

9 9joi, 5 octombrie 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

52 À • Sistemele penitenciare și condițiile din închisori

Raport Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Raport referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori

[2015/2062(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

65 À • Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola
Semena, jurnalist

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Situația din Maldive

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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)

24 ««« - Cooperare consolidată: Parchetul European

Recomandare Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

52 À - Sistemele penitenciare și condițiile din închisori

Raport Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



15.00 - 16.00

10 10joi, 5 octombrie 2017
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73 • Un plan de acțiune european pentru economia socială

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Comisia
Un plan de acțiune european pentru economia socială

[2017/2877(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

11 11

611.537/OJ 611.537/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 2 octombrie 2017

 

17.00 - 21.00

 

 

marţi, 3 octombrie 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

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

611.537/OJ 611.537/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

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

:16'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

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'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :105'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :25'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (3 x 6') :18'

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

Autori (comisii) (3 x 5') :15'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



miercuri, 4 octombrie 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

joi, 5 octombrie 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

13 13Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

611.537/OJ 611.537/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :89' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportorul :6'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Deputaţi :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

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

:1'

„Catch the eye” :5'

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

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'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Termene de depunere

 
 

luni, 2 octombrie 2017

 

 

marţi, 3 octombrie 2017

 

14 14Termene de depunere

611.537/OJ 611.537/OJ

12 À • Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT  - Raport Gabriel Mato
(A8-0173/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 27 septembrie, 13.00

22 À • Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE  - Raport Anna Hedh
(A8-0271/2017)

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

miercuri, 27 septembrie, 13.00

10 À • Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare  - Raport Teresa Jiménez-Becerril
Barrio (A8-0283/2017)

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

miercuri, 27 septembrie, 13.00

30 À • Combaterea criminalității informatice  - Raport Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

miercuri, 27 septembrie, 13.00

48 À • Relațiile politice ale UE cu ASEAN  - Raport Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

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

joi, 28 septembrie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 2 octombrie, 19.00

59 À • Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit

- Propuneri de rezoluţie joi, 28 septembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

vineri, 29 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie vineri, 29 septembrie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 2 octombrie, 17.00

34 À • Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice  - Raport
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 27 septembrie, 13.00

60 À • Situația din Moldova - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

Propuneri de rezoluţie

Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

Propuneri comune de rezoluție



 

miercuri, 4 octombrie 2017

 

15 15Termene de depunere

611.537/OJ 611.537/OJ

50 À • Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2017 -
B8-0328/2017)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 27 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 2 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 octombrie, 16.00

35 À • Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) -
Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 27 septembrie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 2 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 octombrie, 16.00

72 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al
Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice
pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

- Amendamente luni, 2 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 octombrie, 16.00

36 À • Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri  - Raport Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 27 septembrie, 13.00

37 À • Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de
destinație sau de plecare din statele membre  - Raport Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 27 septembrie, 13.00

38 À • Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de
pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate  - Raport Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 27 septembrie, 13.00

74 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de
punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în
sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate
genetic - Propunere de rezoluţie

- Amendamente luni, 2 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 octombrie, 16.00

75 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de
punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în
sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate
genetic - Propunere de rezoluţie

- Amendamente luni, 2 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 octombrie, 16.00



joi, 5 octombrie 2017

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

16 16Termene de depunere
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52 À • Sistemele penitenciare și condițiile din închisori  - Raport Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

miercuri, 27 septembrie, 13.00

65 À • Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 2 octombrie, 20.00

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

miercuri, 4 octombrie, 13.00

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

miercuri, 4 octombrie, 14.00

66 À • Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 2 octombrie, 20.00

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

miercuri, 4 octombrie, 13.00

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

miercuri, 4 octombrie, 14.00

67 À • Situația din Maldive

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 2 octombrie, 20.00

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

miercuri, 4 octombrie, 13.00

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

miercuri, 4 octombrie, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 29 septembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 2 octombrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 3 octombrie, 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, 4 octombrie, 19.00
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