
30/05/18 621.808/OJ

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2014 2019

Document de şedinţă

ORDINE DE ZI

28 - 31 mai 2018
Strasbourg



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
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luni, 28 mai 2018 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea - Declarație a Comisiei 1

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care
exploatează stocurile respective  - Raport Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 1

Dezbatere comună - Sectorul pescuitului din UE 1

Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE  - Raport Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0163/2018) 1

Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE  - Raport Linnéa Engström
(A8-0156/2018) 1

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii  - Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 2

Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013  - Raport
Nicola Caputo (A8-0157/2018) 2

Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 - Declarație a Comisiei 2

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare  - Raport Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) 2

Finanțele sustenabile  - Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 2

Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017  - Raport Jytte Guteland (A8-0161/2018) 2

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

marţi, 29 mai 2018 3

09.00 - 11.50 3

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii  - Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius
(A8-0319/2017) 3

12.00 - 12.30 Ședință solemnă 3

Discurs pronunțat de Alpha Condé, președintele Republicii Guineea 3

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul 3

Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea
Baltică  - Raport Alain Cadec (A8-0149/2018) 3

Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)  - Raport Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 3

Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia
și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene  - Recomandare Tiziana Beghin
(A8-0151/2018) 4

Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și
Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene  - Recomandare Tiziana Beghin
(A8-0152/2018) 4

Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în
domeniul taxei pe valoarea adăugată  - Raport Miguel Viegas (A8-0147/2018) 4

Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE  - Raport Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0163/2018) 4

Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013  - Raport
Nicola Caputo (A8-0157/2018) 4

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care
exploatează stocurile respective  - Raport Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 4



Cuprins
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Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii  - Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius
(A8-0319/2017) 4

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de
gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud  - Raport Linnéa Engström (A8-0377/2017) 5

Finanțele sustenabile  - Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 5

Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017  - Raport Jytte Guteland (A8-0161/2018) 5

15.00 - 23.00 5

Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei
Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 5

Situația din Nicaragua - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 5

Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE - Declarație a Comisiei 5

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind
Libia  - Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 5

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  - Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018) 6

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității  - Raport Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 6

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu
sunt membre ale CE  - Recomandare pentru a doua lectură : Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 6

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune  - Raport Tokia Saïfi
(A8-0166/2018) 6

miercuri, 30 mai 2018 7

09.00 - 11.30 7

Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei 7

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă 7

Discurs pronunțat de Juan Manuel Santos Calderon, președintele Republicii Columbia 7

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 7

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței
și Portugaliei  - Raport José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) 7

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de
solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei  - Raport
Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 7

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu
sunt membre ale CE  - Recomandare pentru a doua lectură : Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 7

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la
inițiativa Comisiei  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) 7

Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic
GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 8

Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic
1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre
evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) 8

Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE  - Raport Linnéa Engström
(A8-0156/2018) 8

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii  - Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 8

Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare  - Raport Pavel Svoboda,
Richard Corbett (A8-0170/2018) 8

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii - Propuneri de rezoluție 8

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind
Libia  - Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 8

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  - Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018) 8

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității  - Raport Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 8
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Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune  - Raport Tokia Saïfi
(A8-0166/2018) 9

15.00 - 23.00 9

Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite
„vize de aur” - Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură) 9

Mecanismul de protecție civilă al UE  - Raport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 9

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE  - Raport Ismail Ertug
(A8-0155/2018) 9

Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include
parteneriatele înregistrate (reformare) - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000027/2018 -
B8-0023/2018) 9

Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor - Declarație a Comisiei 9

Utilizarea fondurilor IPA în Turcia - Declarație a Comisiei 9

Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor
externe ale UE 2016-2020  - Raport Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 10

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 10

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică  - Raport Frédérique Ries (A8-0165/2018) 10

joi, 31 mai 2018 11

09.00 - 11.50 11

Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată
determinată - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000054/2018 - B8-0022/2018) 11

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 11

Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană 11

Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită 11

Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad 11

12.00 - 14.00 VOT urmat 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

Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European 11

Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE  - Raport Ismail Ertug
(A8-0155/2018) 12

Mecanismul de protecție civilă al UE  - Raport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 12

Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 - Propuneri de rezoluție 12

Situația din Nicaragua - Propuneri de rezoluție 12

Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor
externe ale UE 2016-2020  - Raport Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 12

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 12

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică  - Raport Frédérique Ries (A8-0165/2018) 12

Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată
determinată - Propuneri de rezoluție 12

15.00 - 16.00 13

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) 13

O-000032/2018 13

O-000042/2018 13
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 15

Termene de depunere 17



luni, 28 mai 2018

 

 

17.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Sectorul pescuitului din UE

 
Sfârşitul dezbaterii comune

1 1luni, 28 mai 2018
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

40 • Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea

Declarație a Comisiei

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru
activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

Raport Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și
pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a
Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al
Consiliului

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comisia pentru pescuit

(Dezbatere: 13/09/2017, votare: 14/09/2017)

27 • Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Raport referitor la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

[2017/2119(INI)]

Comisia pentru pescuit

73 À • Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

Raport Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea
conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

[2017/2129(INI)]

Comisia pentru pescuit

Votul va avea loc miercuri



 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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69 À • Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

[2018/2037(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Votul va avea loc miercuri

14 • Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după
reforma din 2013

Raport Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE
după reforma din 2013

[2017/2088(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

89 À • Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Declarație a Comisiei

[2018/2718(RSP)]

Votul va avea loc joi

20 À • Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună
legiferare

Raport Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai
bună legiferare

[2016/2018(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri constituționale

Votul va avea loc miercuri

12 À • Finanțele sustenabile

Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Raport referitor la finanțele sustenabile

[2018/2007(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À • Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017

Raport Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Raport referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția

[2018/2009(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

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



marţi, 29 mai 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Ședință solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Ședință solemnă

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

85 À • Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2714(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

76 À«««I • Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16
decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

46 • Discurs pronunțat de Alpha Condé, președintele Republicii Guineea

100 • Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul

Articolul 197 din Regulamentul de procedură

70 «««I - Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din
Marea Baltică

Raport Alain Cadec (A8-0149/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de
salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Comisia pentru pescuit

72 «««I - Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica
transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice
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26 ««« - Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană,
Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

Recomandare Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma
unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între
Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului
generalizat de preferințe

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

16 ««« - Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul
Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

Recomandare Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma
unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între
Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului
generalizat de preferințe

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

32 « - Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea
creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Raport Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea
fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

27 - Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Comisia pentru pescuit

14 - Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013

Raport Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

42 À«««I - Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit
care exploatează stocurile respective

Raport Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comisia pentru pescuit

(Dezbatere: 13/09/2017, votare: 14/09/2017)

76 À«««I - Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



 

15.00 - 23.00     
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43 À«««I - Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de
gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud

Raport Linnéa Engström (A8-0377/2017)

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 Organizației regionale de
gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Comisia pentru pescuit

(Dezbatere: 15/01/2018, votare: 16/01/2018)

12 À - Finanțele sustenabile

Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

10 À - Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017

Raport Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

90 • Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului

Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situația din Nicaragua

Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

[2018/2711(RSP)]

Votul va avea loc joi

78 • Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE

Declarație a Comisiei

[2018/2697(RSP)]

11 À • Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant privind Libia

Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind Libia

[2018/2017(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
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22 À • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Raport referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

[2017/2256(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

53 À • Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

Raport Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme
minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

[2016/2328(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

91 À«««II • Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții
din partea țărilor care nu sunt membre ale CE

Recomandare pentru a doua lectură : Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în
vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (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

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

45 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune

Raport Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Raport referitor la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale
comune

[2017/2070(INI)]

Comisia pentru comerț internațional



miercuri, 30 mai 2018

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.30 Dezbateri

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

65 • Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei

[2018/2622(RSP)]

54 • Discurs pronunțat de Juan Manuel Santos Calderon, președintele Republicii
Columbia

51 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei,
Franței și Portugaliei

Raport José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Comisia pentru bugete

50 - Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de
solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

Raport Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al
Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Comisia pentru bugete

91 À«««II - Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor
care nu sunt membre ale CE

Recomandare pentru a doua lectură : Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

55 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică
la inițiativa Comisiei

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la
inițiativa Comisiei)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Comisia pentru bugete
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67 À - Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei
dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

Raport Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Comisia pentru pescuit

69 À - Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

20 À - Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

Raport Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri constituționale

85 À - Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii

Propuneri de rezoluție

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant
privind Libia

Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE

22 À - Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

53 À - Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității

Raport Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen



 

15.00 - 23.00     
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45 À - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune

Raport Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

66 • Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare
a cetățeniei denumite „vize de aur”

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Mecanismul de protecție civilă al UE

Raport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al
Uniunii

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

30 • Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

Raport Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în
autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

[2017/2064(INL)]

Comisia pentru transport și turism

61 • Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa
pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include
parteneriatele înregistrate (reformare)

[2018/2551(RSP)]

64 • Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor

Declarație a Comisiei

[2018/2674(RSP)]

87 • Utilizarea fondurilor IPA în Turcia

Declarație a Comisiei

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin
intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020

Raport Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Raport referitor la implementarea documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) -
Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin
intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020

[2017/2012(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

17 À • Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

[2017/2259(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

25 À • Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică

Raport Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea
ecologică

[2017/2087(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



joi, 31 mai 2018

 

 

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     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Interpelări majore

39 À • Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a
contractelor pe durată determinată

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Comisia pentru petiții
Comisia
Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată
determinată

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(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)

99 - Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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30 - Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

Raport Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Comisia pentru transport și turism

77 À«««I - Mecanismul de protecție civilă al UE

Raport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

89 À - Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

Propuneri de rezoluție

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul
relațiilor externe ale UE 2016-2020

Raport Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

17 À - Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

25 À - Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică

Raport Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

39 À - Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe
durată determinată

Propuneri de rezoluție

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15.00 - 16.00
 

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

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

procedură)

 
 

luni, 28 mai 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 29 mai 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :60'

Raportori  (5 x 6') :30'

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

:16'

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

„Catch the eye” (9 x 5') :45'

Deputaţi :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportorul (2 x 6') :12'

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

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (6 x 6') :36'

Raportorul pentru aviz :1'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



miercuri, 30 mai 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 31 mai 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Xavier Bettel, prim-ministrul Luxemburgului (inclusiv răspunsurile) :30'

Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :55'

Raportori  (6 x 6') :36'

Raportori pentru aviz (7 x 1') :7'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” :5'

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

:1'

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

Deputaţi :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Autori (interpelări majore) (2 x 2') :4'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :30'

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



Termene de depunere

 
 

luni, 28 mai 2018

 

 

marţi, 29 mai 2018
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42 À • Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care
exploatează stocurile respective  - Raport Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 23 mai, 13.00

73 À • Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE  - Raport Linnéa Engström
(A8-0156/2018)

- Amendamente luni, 28 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

69 À • Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii  - Raport Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Amendamente luni, 28 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

89 À • Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 28 mai, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 29 mai, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 29 mai, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 30 mai, 16.00

20 À • Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare  - Raport Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

miercuri, 23 mai, 13.00

12 À • Finanțele sustenabile  - Raport Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

miercuri, 23 mai, 13.00

10 À • Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017  - Raport Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

miercuri, 23 mai, 13.00

85 À • Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție vineri, 25 mai, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 28 mai, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 28 mai, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

76 À • Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii  - Raport Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius
(A8-0319/2017)

- Amendamente vineri, 25 mai, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 28 mai, 19.00
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43 À • Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de
gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud  - Raport Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 23 mai, 13.00

82 À • Situația din Nicaragua - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 28 mai, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 29 mai, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 29 mai, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 30 mai, 16.00

11 À • Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind
Libia  - Raport Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Amendamente joi, 24 mai, 13.00

22 À • Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  - Raport Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

miercuri, 23 mai, 13.00

53 À • Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității  - Raport Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Amendamente luni, 28 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

91 À • Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care
nu sunt membre ale CE  - Recomandare pentru a doua lectură : Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 23 mai, 13.00

45 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune  - Raport Tokia Saïfi
(A8-0166/2018)

- Amendamente miercuri, 23 mai, 13.00

55 À • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la
inițiativa Comisiei  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Amendamente luni, 28 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

67 À • Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

- Amendamente luni, 28 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

68 À • Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei
dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123)

- Amendamente luni, 28 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 29 mai, 16.00

77 À • Mecanismul de protecție civilă al UE  - Raport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Amendamente marţi, 29 mai, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 30 mai, 16.00
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37 À • Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul
relațiilor externe ale UE 2016-2020  - Raport Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Amendamente miercuri, 23 mai, 13.00

17 À • Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Amendamente miercuri, 23 mai, 13.00

25 À • Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică  - Raport Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Amendamente miercuri, 23 mai, 13.00

39 À • Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată
determinată - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Propuneri de rezoluție luni, 28 mai, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 29 mai, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 29 mai, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 30 mai, 16.00

88 À • Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 28 mai, 20.00

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

miercuri, 30 mai, 13.00

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

miercuri, 30 mai, 14.00

83 À • Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 28 mai, 20.00

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

miercuri, 30 mai, 13.00

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

miercuri, 30 mai, 14.00

84 À • Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 28 mai, 20.00

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

miercuri, 30 mai, 13.00

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

miercuri, 30 mai, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 25 mai, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 28 mai, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 29 mai, 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, 30 mai, 19.00
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