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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

613.258/OJ 613.258/OJ

luni, 13 noiembrie 2017 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Tipologiile teritoriilor (Tercet)  - Raport Iskra Mihaylova (A8-0231/2017) 1

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare  - Raport Gesine Meissner
(A8-0338/2016) 1

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE  - Raport Dieter-Lebrecht Koch
(A8-0330/2017) 1

Persecutarea creștinilor în lume - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 1

Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000076/2017 - B8-0605/2017) 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor
demografice  - Raport Iratxe García Pérez (A8-0329/2017) 2

Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul  - Raport Olle Ludvigsson (A8-0326/2017) 2

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

marţi, 14 noiembrie 2017 3

09.00 - 11.50 3

Paradise Papers - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a
consumatorului  - Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017) 3

12.00 - 12.30 3

(Decernarea Premiului LUX) 3

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva  - Raport
Daniele Viotti (A8-0346/2017) 3

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE  - Raport Dieter-Lebrecht Koch
(A8-0330/2017) 3

Tipologiile teritoriilor (Tercet)  - Raport Iskra Mihaylova (A8-0231/2017) 3

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare  - Raport Gesine Meissner
(A8-0338/2016) 4

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a
consumatorului  - Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017) 4

Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice  -
Raport Iratxe García Pérez (A8-0329/2017) 4

Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul  - Raport Olle Ludvigsson (A8-0326/2017) 4

15.00 - 23.00 4

Statul de drept în Malta - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 4

Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC - Declaraţie a
Comisiei 4

Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017  - Raport Laima Liucija Andrikienė, Knut
Fleckenstein (A8-0308/2017) 4

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale
Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care
nu sunt membre ale Uniunii Europene  - Raport Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 5



Cuprins
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Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării  - Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017) 5

Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000067/2017 - B8-0608/2017) 5

miercuri, 15 noiembrie 2017 6

09.00 - 11.50 6

Situația statului de drept și a democrației în Polonia - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6

Planul de iarnă pentru solicitanții de azil - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă 6

Discursul lui Andrej Kiska, președintele Republicii Slovace 6

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 6

Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a o înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz) 6

Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a-l înlocui pe Alexander Graf Lambsdorff) 6

Perioada pentru adoptarea actelor delegate  - Raport Gesine Meissner (A8-0332/2017) 6

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Karel Pinxten  - Raport Indrek Tarand
(A8-0336/2017) 6

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Pietro Russo  - Raport Indrek Tarand (A8-0337/2017) 6

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Hannu Takkula   - Raport Indrek Tarand
(A8-0338/2017) 7

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene -  Baudilio Tomé Muguruza  - Raport Indrek Tarand
(A8-0342/2017) 7

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Bettina Jakobsen  - Raport Indrek Tarand
(A8-0341/2017) 7

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo   -
Raport Indrek Tarand (A8-0343/2017) 7

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Iliana Ivanova  - Raport Indrek Tarand
(A8-0344/2017) 7

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale
Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care
nu sunt membre ale Uniunii Europene  - Raport Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 7

Statul de drept în Malta - Propuneri de rezoluţie 7

Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC - Propunere de
rezoluţie 7

Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017  - Raport Laima Liucija Andrikienė, Knut
Fleckenstein (A8-0308/2017) 8

Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie - Propunere de rezoluţie 8

Situația statului de drept și a democrației în Polonia - Propuneri de rezoluţie 8

15.00 - 23.00 8

Moștenirea revoluției totalitare bolșevice din 1917 - Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de
procedură) 8

Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea - Declaraţie a Comisiei 8

Activitățile Ombudsmanului European în 2016  - Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 8

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) - Întrebări cu solicitare de răspuns oral
(O-000065/2017 - B8-0606/2017)  (O-000066/2017 - B8-0607/2017) 8

Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice  -
Raport Javi López (A8-0340/2017) 9

Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000082/2017 - B8-0610/2017) 9



Cuprins
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joi, 16 noiembrie 2017 10

09.00 - 11.50 10

Dezbatere comună - UE-Noua Zeelandă 10

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare)  - Recomandare
Charles Tannock (A8-0327/2017) 10

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)  - Raport Charles
Tannock (A8-0333/2017) 10

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 10

Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El Abidine 10

Atacurile teroriste din Somalia 10

Madagascar 11

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 11

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) 11

Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe
sau de către un apatrid (reformare)  - Raport Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 11

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare)  - Recomandare Charles
Tannock (A8-0327/2017) 11

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)  - Raport Charles
Tannock (A8-0333/2017) 11

Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării  - Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017) 11

Activitățile Ombudsmanului European în 2016  - Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 11

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) - Propunere de rezoluţie 11

Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice  -
Raport Javi López (A8-0340/2017) 11

15.00 - 16.00 12

2018 - Anul turismului UE-China - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000071/2017 - B8-0609/2017) 12

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 14

Termene de depunere 16



luni, 13 noiembrie 2017

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

16 À«««I • Tipologiile teritoriilor (Tercet)

Raport Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile
teritoriilor (Tercet)

[2016/0393(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

14 À«««I • Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

Raport Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de
abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului

[2016/0050(COD)]

Comisia pentru transport și turism

11 • Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

Raport Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Raport referitor la salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

[2017/2085(INI)]

Comisia pentru transport și turism

67 • Persecutarea creștinilor în lume

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

[2017/2957(RSP)]

54 • Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Alain Cadec, Adina-Ioana Vălean (O-000076/2017 - B8-0605/2017)
Comisia pentru pescuit
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica

[2017/2903(RSP)]



Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

2 2luni, 13 noiembrie 2017
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34 À • Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a
răspunde schimbărilor demografice

Raport Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Raport referitor la utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni
pentru a răspunde schimbărilor demografice

[2016/2245(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

12 À • Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

Raport Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Raport referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

[2017/2066(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

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



marţi, 14 noiembrie 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor

3 3marţi, 14 noiembrie 2017
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 (Decernarea Premiului LUX)

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

65 • Paradise Papers

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2956(RSP)]

15 À«««I • Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în
materie de protecție a consumatorului

Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației
în materie de protecție a consumatorului

[2016/0148(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

37 • (Decernarea Premiului LUX)

40 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva

Raport Daniele Viotti (A8-0346/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei –EGF/2017/004
IT/Almaviva

[2017/2200(BUD)]

Comisia pentru bugete

11 - Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

Raport Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

[2017/2085(INI)]

Comisia pentru transport și turism

16 À«««I - Tipologiile teritoriilor (Tercet)

Raport Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

[2016/0393(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională



 

15.00 - 23.00     
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14 À«««I - Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

Raport Gesine Meissner (A8-0338/2016)

[2016/0050(COD)]

Comisia pentru transport și turism

15 À«««I - Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de
protecție a consumatorului

Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

[2016/0148(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

34 À - Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor
demografice

Raport Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

[2016/2245(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională

12 À - Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

Raport Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

[2017/2066(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

61 À • Statul de drept în Malta

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2935(RSP)]

56 À • Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a
OMC

Declaraţie a Comisiei

[2017/2861(RSP)]

24 À • Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

Raport Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

[2017/2130(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



5 5marţi, 14 noiembrie 2017
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36 À«««I • Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor
care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care
fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene

Raport Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene

[COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

10 À • Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Raport referitor la Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

[2017/2083(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Votarea va avea loc joi

25 À • Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan,
Benedek Jávor, Mireille D'Ornano (O-000067/2017 - B8-0608/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

[2017/2819(RSP)]



miercuri, 15 noiembrie 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

58 À • Situația statului de drept și a democrației în Polonia

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2931(RSP)]

68 • Planul de iarnă pentru solicitanții de azil

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2017/2958(RSP)]

38 • Discursul lui Andrej Kiska, președintele Republicii Slovace

69 À - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a o înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz)

[2017/2959(RSO)]

70 À - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a-l înlocui pe Alexander Graf
Lambsdorff)

[2017/2960(RSO)]

39 «««I - Perioada pentru adoptarea actelor delegate

Raport Gesine Meissner (A8-0332/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

[COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)]

Comisia pentru transport și turism

47 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Karel Pinxten

Raport Indrek Tarand (A8-0336/2017)

Raport referitor la numirea lui Karel Pinxten în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

46 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Pietro Russo

Raport Indrek Tarand (A8-0337/2017)

Raport referitor la numirea lui Pietro Russo în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)]

Comisia pentru control bugetar



7 7miercuri, 15 noiembrie 2017
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45 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Hannu Takkula

Raport Indrek Tarand (A8-0338/2017)

Raport referitor la numirea lui Hannu Takkula în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

44 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene -  Baudilio Tomé Muguruza

Raport Indrek Tarand (A8-0342/2017)

Raport referitor la numirea lui Baudilio Tomé Muguruza în funcția de membru al Curții de Conturi
Europene

[11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

43 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Bettina Jakobsen

Raport Indrek Tarand (A8-0341/2017)

Raport referitor la numirea Bettinei Jakobsen în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

42 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - João Alexandre Tavares Gonçalves de
Figueiredo

Raport Indrek Tarand (A8-0343/2017)

Raport referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo în funcția de membru al
Curții de Conturi Europene

[11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

41 « - Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Iliana Ivanova

Raport Indrek Tarand (A8-0344/2017)

Raport referitor la numirea lui Ilianei Ivanova în funcția de membru al Curții de Conturi Europene

[12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

36 À«««I - Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt
membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din
partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Raport Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

[COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

61 À - Statul de drept în Malta

Propuneri de rezoluţie

B8-0596/2017, B8-0597/2017

[2017/2935(RSP)]

56 À - Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC

Propunere de rezoluţie

B8-0593/2017

[2017/2861(RSP)]



 

15.00 - 23.00     

8 8miercuri, 15 noiembrie 2017
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24 À - Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

Raport Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

[2017/2130(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

25 À - Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

Propunere de rezoluţie

B8-0589/2017

[2017/2819(RSP)]

58 À - Situația statului de drept și a democrației în Polonia

Propuneri de rezoluţie

B8-0594/2017, B8-0595/2017

[2017/2931(RSP)]

60 • Moștenirea revoluției totalitare bolșevice din 1917

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2017/2933(RSP)]

48 • Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea

Declaraţie a Comisiei

[2017/2894(RSP)]

30 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2016

Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2016

[2017/2126(INI)]

Comisia pentru petiții

În prezența dnei Emily O'Reilly, Ombudsmanul European

26 À • Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan,
Benedek Jávor (O-000065/2017 - B8-0606/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan,
Benedek Jávor (O-000066/2017 - B8-0607/2017)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

[2017/2705(RSP)]
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22 À • Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a
creșterii economice

Raport Javi López (A8-0340/2017)

Raport referitor la combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri
de muncă și a creșterii economice

[2016/2269(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

66 • Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000082/2017 - B8-0610/2017)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor

[2017/2950(RSP)]



joi, 16 noiembrie 2017

 

 

09.00 - 11.50     
 
Dezbatere comună - UE-Noua Zeelandă

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

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

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

10 10joi, 16 noiembrie 2017
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

23 ««« • Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă
(aprobare)

Recomandare Charles Tannock (A8-0327/2017)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în
numele Uniunii a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de
altă parte

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

21 À • Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă
(rezoluție)

Raport Charles Tannock (A8-0333/2017)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului
de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte

[2017/2050(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

71 À • Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El
Abidine

RC B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017,
B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017

[2017/2961(RSP)]

72 À • Atacurile teroriste din Somalia

RC B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017,
B8-0635/2017

[2017/2962(RSP)]



 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

11 11joi, 16 noiembrie 2017
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73 À • Madagascar

RC B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017,
B8-0646/2017, B8-0647/2017

[2017/2963(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)

75 «««I - Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea
unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

Raport Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

[COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

23 ««« - Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare)

Recomandare Charles Tannock (A8-0327/2017)

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

21 À - Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)

Raport Charles Tannock (A8-0333/2017)

[2017/2050(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

10 À - Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017)

[2017/2083(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

30 À - Activitățile Ombudsmanului European în 2016

Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

[2017/2126(INI)]

Comisia pentru petiții

26 À - Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Propunere de rezoluţie

B8-0590/2017

[2017/2705(RSP)]

22 À - Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii
economice

Raport Javi López (A8-0340/2017)

[2016/2269(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



15.00 - 16.00     

12 12joi, 16 noiembrie 2017
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63 • 2018 - Anul turismului UE-China

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Petra Kammerevert (O-000071/2017 - B8-0609/2017)
Comisia pentru cultură și educație
Comisia
2018 - Anul turismului UE-China

[2017/2846(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

13 13

613.258/OJ 613.258/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 13 noiembrie 2017

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 14 noiembrie 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

14 14Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

613.258/OJ 613.258/OJ

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (3 x 6') :18'

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

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

:8'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI : 4'
30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (4 x 1') :4'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :240' 30

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22', GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF : 13',
NI : 7' 30



miercuri, 15 noiembrie 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 16 noiembrie 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

613.258/OJ 613.258/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Ombudsmanul (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (2 x 6') :12'

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

Autori (comisii) (2 x 5') :10'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF :
13' 30, NI : 7' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

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

:1'

Raportorul :6'

„Catch the eye” :5'

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

Deputaţi :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autor (comisie) :5'

„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, 13 noiembrie 2017

 

 

marţi, 14 noiembrie 2017

 

16 16Termene de depunere

613.258/OJ 613.258/OJ

16 À • Tipologiile teritoriilor (Tercet)  - Raport Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 noiembrie, 13.00

14 À • Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare  - Raport Gesine Meissner
(A8-0338/2016)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 noiembrie, 13.00

34 À • Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor
demografice  - Raport Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

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

miercuri, 8 noiembrie, 13.00

12 À • Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul  - Raport Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

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

miercuri, 8 noiembrie, 13.00

15 À • Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție
a consumatorului  - Raport Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 noiembrie, 13.00

61 À • Statul de drept în Malta - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluţie vineri, 10 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 14 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 noiembrie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 noiembrie, 19.00

56 À • Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC - Declaraţie a
Comisiei

- Propunere de rezoluţie miercuri, 8 noiembrie, 13.00

- Amendamente luni, 13 noiembrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 noiembrie, 16.00

24 À • Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017  - Raport Laima Liucija Andrikienė,
Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- Amendamente miercuri, 8 noiembrie, 13.00

36 À • Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre
ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea
țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene  - Raport Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 noiembrie, 13.00

10 À • Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării  - Raport Maurice Ponga (A8-0334/2017)

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

miercuri, 8 noiembrie, 13.00



 

miercuri, 15 noiembrie 2017

 

 

joi, 16 noiembrie 2017

 

17 17Termene de depunere

613.258/OJ 613.258/OJ

25 À • Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000067/2017 - B8-0608/2017)

- Propunere de rezoluţie vineri, 10 noiembrie, 13.00

- Amendamente luni, 13 noiembrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 noiembrie, 16.00

58 À • Situația statului de drept și a democrației în Polonia - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluţie vineri, 10 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 14 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 noiembrie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 noiembrie, 19.00

69 À • Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a o înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz)

- Nominalizări marţi, 14 noiembrie, 20.30

70 À • Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a-l înlocui pe Alexander Graf
Lambsdorff)

- Nominalizări marţi, 14 noiembrie, 20.30

30 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2016  - Raport Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Amendamente joi, 9 noiembrie, 13.00

26 À • Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) - Întrebări cu solicitare de răspuns oral
(O-000065/2017 - B8-0606/2017)  (O-000066/2017 - B8-0607/2017)

- Propunere de rezoluţie vineri, 10 noiembrie, 13.00

- Amendamente luni, 13 noiembrie, 19.00

22 À • Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice
- Raport Javi López (A8-0340/2017)

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

miercuri, 8 noiembrie, 13.00

21 À • Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)  - Raport Charles
Tannock (A8-0333/2017)

- Amendamente miercuri, 8 noiembrie, 13.00

71 À • Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El Abidine

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 13 noiembrie, 20.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 13.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 14.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

18 18Termene de depunere
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72 À • Atacurile teroriste din Somalia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 13 noiembrie, 20.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 13.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 14.00

73 À • Madagascar

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 13 noiembrie, 20.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 13.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 10 noiembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 13 noiembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 14 noiembrie, 19.00

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

miercuri, 15 noiembrie, 19.00
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